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Staden som 
utställning

Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir 
stadens offentliga rum till en utställningsarena 
under namnet Prototyp Göteborg.

Utställningen riktar blicken mot möjligheter, 
lösningar och utmaningar i stadens utveckling och 
lyfter initiativ som arbetar aktivt för att accelerera 
en hållbar omställning. Huvudområdet är ett 
gångstråk som sträcker sig från Frihamnen, till 
Ringön och över Hisingsbron till Centralenområdet 
och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas 
genom ett stadslandskap i förändring. 

Prototyp Göteborg är en öppen inbjudan att 
delta och bidra till att staden utvecklas till en 
framtidsduglig stad mot sitt 500-årsjubileum. 

Välkomna!
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Mot ett klimatneutralt 
Göteborg
Runt om i världen pågår arbeten för att hitta nya, hållbara, 
lösningar för framtidens städer. De gemensamma 
globala målen har formulerats i FN:s Agenda 2030 och 
genom Parisavtalet. Göteborgs Stad har anslutit sig till 
Klimatkontraktet 2030, som är en kraftsamling från svenska 
städer och ska fungera som ett verktyg för att öka takten i 
klimatomställningen.

Prototyp Göteborg lyfter fram flera pågående projekt, 
i olika skalor, med blicken riktad mot lösningar och 
utmaningar i omställningen; stadens jubileumssatsningar, 
storskaliga byggnationer, små och stora prototyper, 
konstverk, studentarbeten, forskningsprojekt och initiativ 
från allmänheten. I utställningen läggs särskilt fokus på 
prototypens, det platsspecifika och samskapandets roll i 
den pågående transformationen. Att utgå ifrån platsen för 
att möta utmaningar tillsammans och dela erfarenheter med 
andra som står inför liknande processer ger starkare och 
effektivare lösningar. 

Läs mer om Klimatkontraktet 2030 och vad det 
innebär här:
www.viablecities.se/klimatkontrakt-2030
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Gångstråket hamnstaden, som dykdalber och pollare, vilka en gång 
möjliggjorde Göteborgs utveckling till storstad. I Frihamnen 
finns ett första lager av den framväxande nya stadsdelen, 
med bland annat Jubileumsparken. 

Huvudområdet för Prototyp Göteborg består av ett gångstråk 
som breder ut sig på båda sidorna om älven omkring 
Hisingsbron. Längs kajkanterna finns bevarade rester av 
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Ordet prototyp betyder ungefär ”första form” – en urform 
eller grundform av något. Inom produktindustrin har 
prototyper länge använts för att testa och utveckla nya 
produkter innan de börjar masstillverkas. Men även inom 
byggnation och stadsutveckling är det ett värdefullt verktyg 
att arbeta med, som ger ökad kunskap både på lång och kort 
sikt. 

Ett exempel i Göteborg är Jubileumsparken, där olika 
funktioner stegvis testats med hjälp av prototyper som 
utvecklats tillsammans med allmänheten. Men en prototyp 
behöver inte alltid vara ett fysiskt föremål eller en plats, 
utan kan också handla om till exempel en arbetsprocess 
eller en form för samarbeten. Som till exempel Näsan i blöt 
var en workshop inför utvecklingen av ett nytt uteklassrum. 

Inom EU:s satsning New European Bauhaus lyfts 
prototyper fram som ett tillvägagångssätt för att hitta 
nya verktyg, lösningar och policyrekommendationer för 
omställningsarbetet. 

Runt Omställningslabbet, navet för Prototyp Göteborg, 
visas ett antal prototyper i olika skalor upp, både befintliga 
och nya. Både de som är en del av platsen och de som är 
inlånade specifikt för jubileet. Hit kommer också en del av 
programmet att förläggas.

Prototyper

2018 testade över 200 förskoleklasser vad som 
krävdes för att skapa ett uteklassrum med fokus 
på hur vatten rinner och försvinner. Året därpå 
öppnade uteklassrummet Näsan i blöt som en del av 
Jubileumsparken i Frihamnen.

Prototyp: Näsan i blöt
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Prototyp: 
Omställningslabbet

Omställningslabbet är en mötesplats för samtal och praktiskt 
görande och syftar bland annat till att undersöka hur 
allmänhet och föreningar kan delta i klimatomställningen. 
Denna prototyp byggs upp inför jubileet. Den undersöker hur 
en fysisk mötesplats kan utvecklas för att testa och stärka 
metoder för medskapande och inkludering av såväl akademi, 
bransch som allmänhet. Arbetet kopplas till innovation och 
omställningsprocesser mot hållbara livsmiljöer. 

Omställningslabbet är också en prototypverkstad där andra 
prototyper kan utvecklas och byggas. 

Under jubileet kommer Omställningslabbet att fungera 
som den centrala mötesplatsen för Prototyp Göteborg, 
där besökare kan få information, ta del av program och 
workshops samt vara en utgångspunkt för guidade turer. 

Det kommer att finnas en liten scen vid Omställnings-
labbet, med plats för ca 50 åhörare. Se sidan 20 om ni vill 
lämna in förslag till programpunkter!
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En marin kolonilott är en odlingslott i havet där råvaror från 
havet odlas och förvaras. Ungefär som en kolonilott på land, 
men istället för att odla morötter och sallad så odlas musslor 
och alger.

I havet och Göta älv finns outnyttjade hållbara blå resurser 
som är goda, näringsrika och som gör miljönytta. Den 
marina kolonilotten som visas upp under Prototyp Göteborg 
erbjuder möjligheter för göteborgare och besökare att 
uppleva, lukta, känna, tillaga och smaka på framtidens 
mat och få kunskap om hur havet påverkar oss och hur 
vi påverkar havet, samt skapa engagemang för nära och 
alternativ livsmedelsproduktion. Här förs samtal kring 
omställning, havsmiljön och bidrar till ökad kunskap och 
havsmedvetenhet.

I samband med jubileet finns möjlighet att möta teamet 
bakom den marina kolonilotten och ta del av program med 
fokus på hållbart hav tillsammans. 

Prototyp: 
Marin kolonilott 
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Prototyper i 
Jubileumsparken

Prototyp Göteborg samlar ett flertal av de 
jubileumssatsningar som pågått i många år inför jubileet. En 
av dem är Jubileumsparken som har utvecklats sedan 2014 
med metoden Platsutveckling, där olika prototyper såsom 
vattenkonstverket Berget och Allmänna bastun utvecklats 
tillsammans med allmänheten genom gemensamma 
skissmöten och gemensam byggnation.

Under sommaren 2023 kommer Jubileumsparkens 
kvarvarande prototyper aktiveras och ingår i utställningen 
Prototyp Göteborg och aktiveras.

Läs mer om övriga jubileumssatsningar här:
www.goteborg2023.com/jubileumssatsningar
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Vill ni visa upp en 
prototyp i utställningen?
Det finns tillgänglig ytor för utställare för att visa upp 
prototyper som är färdiga eller under utveckling, och som 
knyter an till Prototyp Göteborgs omställningstema. De kan 
vara i alla skalor och med olika funktioner. 
Se sida 20 för mer information om hur det går att delta.

Prototyp: Discokiosk

Prototyp: Alla kan segla

Prototyp: Musselodling

Prototyp: SWAY

Prototyp: Chalmers träbyggnation

Prototyp: Autonoma elfordon

Prototyp: Marin kolonilott

Prototyp: Rök n’ roll

Prototyp: The Great escape
Prototyp: Middagsbordet
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Under sommaren genomförs program under två akter, dels 
samtidigt som Jubileumsfestivalen 2-6 juni och dels under 
avslutningsdagarna med 30 augusti - 3 september. Då 
genomförs också Frihamnsdagarna, Ö-festen, Kulturkalaset 
och Göteborgsvarvet.

Samtal, workshops och guidade turer erbjuds och även 
”Hemma hos” tillsammans med samverkansaktörer som då 
öppnar sina kontor för att berätta som sina verksamheter.

Programpunkterna tar sin utgångspunkt både från 
prototyperna runt Omställningslabbet, delar av 
utställningsområdet eller ur stadsutvecklingsperspektiv. 
Exempelvis kring hur älvkanten behöver utvecklas för att 
klara havshöjning, hur vi rör oss i staden eller hur vi ska få 
plats i framtiden.

Program

A city is more 
than a place 
in space; it is a 
drama in time.

- Patrick Geddes
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Engagemang
Det finns tre sätt att bli en del av Prototyp Göteborg. 

- Prototyputställning
Visa upp en prototyp på utställningsområdet i 
Frihamnen, se karta sida 25

- Sidoevent
Anordna ett sidoevent på en annan plats, kan vara 
föreläsning, workshop eller liknande

- Veckans gäst i Omställningslabbet
Bli veckans gäst i Omställningslabbet under 
sommaren och arrangera program för besökare

Viktig information
Ansökningsperiod 
15 oktober - 30 november 2022

Övergripande datum för Prototyp Göteborg
2 juni - 3 september 2023

Akt 1/Öppning  Akt 2/Final 
2-6 juni   30 aug - 3 sept

Koordinater för Omställningslabbet 
57.716408087263545, 11.96283790913797

Hemsida
www.goteborg2023.com/prototypgoteborg

Kontakt
Malin Finlöf, projektledare
malin.finlof@sbk.goteborg.se

Cecilia Helsing, utställningsansvarig
cecilia.helsing@goteborg.com

För mer information kring hur en blir en del av 
Prototyp Göteborg, vänligen besök:

www.goteborg2023.com/medverkanprototyp
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Ansökningsperiod 
för att delta i  
utställningen och 
programmet öppnar

15 oktober 2022

Ansökningsperiod för att bidra med 
program och utställning på egen 
plats stänger

1 maj 2023

Tidsplan 
för deltagande i 

Prototyp Göteborg 
20232022

2023

Ansökningsperiod för medverkan i 
prototyputställnningen stänger

30 november 2022

Akt 1: Utställningen öppnar!
Program

Samarbetspartners har möjlighet 
att aktivera Omställningslabbet 
med eget program.

2-6 juni 2023

7 juni - 29 augusti 2023
Gästprogram i Omställningslabbet

Akt 2: program

30 augusti - 3 september 2023
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Karta över 
utställningsområdet
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Prototyp Göteborg är ett samverkansprojekt 
som projektleds av stadsbyggnadskontoret och 
Göteborg & Co, i bred samverkan med Göteborg 
stads förvaltningar och bolag, stadsutveck-
lingsbranschen, akademin, ideella föreningar 
och allmänheten. 

www.goteborg2023.com/prototypgoteborg


