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F R I H A M N 1
Välkommen till Frihamn1, Göteborgs nya stadsdel som binder 
samman centrum med Brämaregården, Lindholmen och Ringön. 
Här blir drömmen om staden vid vattnet verklighet! De 
karäkteristiska pirerna bevaras till stor del men genom ett 
flertal nya förbindelser i form av broar minskar avstånden 
dem emellan. Stadsplanen utgörs av en regelbunden 
kvartersstad i mått som spelar mot Brämaregårdens, men 
bryts på vissa platser upp för att skapa variation. Närheten 
till vattnet präglar området som kantas av platser där du 
har direkt tillgång till bad och promenadstråk längst med 
kajen. 
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Bananparken 
fungerar som 
stadens urbana
park som kantas av 
diverse aktiviteter. 
Här finns såväl 
sportslig rekreation 
samt scener för 
spontana och 
arrangerade  
preformance. Här 
möts göteborgare 
från hela staden 
året om. Parken 
fungerar också som 
en buffertzoon 
för stigande  
vattennivåer och 
ytan är stor och 
flexibel, vilket gör 
den omformbar över 
tid. 

Torget har en 
central plats i nya 
Frihamn1. Här ligger  
Kulturhus, Bibliotek 
och den gamle 
färjeterminalen, 
som idag inhyser 
kommersiella 
verksamheter. Här 
är stadsdelens 
handelscentrum och 
du tar dig hit längs 
med allén eller via 
den nya gång- och 
cykelbron.

Jubileumsparken 
bevaras men med en 
tydligare 
omslutenhet.     

För att underlätta 
kommunikationen och 
öka genomfarten 
genom och till och 
från området finns 
en rad broar. Broarna 
tillgängligör vattnet 
och fungerar även väl 
för löprundan. 
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PERSPEKTIV FRÅN BOSTADSGATA MED PARK OCH BOSTADSNÄRA ODLINGSLOTTER
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Bibliotek1 är stadsdelens centrala 
mötesplats. Här vid det lokala torget, 
med goda förbindelser mot centrum, 
Ringön, Backaplan och Brämaregården 
finns förutsättningarna för att 
skapa en plats som används av alla. 
Biblioteket får en viktig demokratisk 
roll som icke-kommersiel byggnad där 
människor kan träffas på lika villkor. 
På bibliotekets 6000 kvm finns något 
för dom flesta. Byggnadens sju plan 
rymmer plats för såväl äldre som, 
unga, studenter och barn. Här finns 
plats för spontana och planerade 
sammankomster, föreläsningar och 
event. Här finns också ett café som 
fungerar som en egen enhet och kan 
nyttjas under större delen av dygnet. 
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Byggnaden ligger friliggande i en park och du kan på så vis 
betrakta den och dess olika uttryck genom att röra dig runt 
den likt en skulptur.  
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B BL OTEK1I I
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pågjutning betong
betongbjälklag      300
cellplast             4x70
makadam
dräneringsrör
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sandwichelement
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takpapp       
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Fasaden utgörs av putsad 
betong och glaspartier. 
Byggnadens utskjutande låda 
kläs i blå plåt. 
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