Yttrande över förslag till detaljplan för Centralposthuset
YimbyGBG
YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg.
Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback möjliggöra en mer stadsmässig och urban utveckling av
Göteborg. Vi vill att vårt stadsbyggande ska ändra riktning från gles bilstad till tät blandstad. YimbyGBG har
över 200 medlemmar.
För mer information besök YimbyGBGs hemsida: http://www.yimby.se/gbg

Sammanfattning
YimbyGBG ställer sig positiva till Stadsbyggnadskontorets förslag att utveckla Centralposthuset. Göteborg är
i trängande behov av fler dynamiska och levande stadsmiljöer med intressant arkitektur. För att säkerställa
ett gott resultat är dock vissa grundläggande justeringar av detaljplaneförslaget nödvändiga. YimbyGBG
rekommenderar följande ändringar i detaljplanen:
1. Den föreslagna tillbyggnaden tillåts bli avsevärt högre.
2. Den arkitektoniska gestaltningen tillåts bli mer uttrycksfull.
3. Tydligare säkerställande av publika funktioner tillgängliga från alla sidor av Centralposthuset.

Yttrande
YimbyGBG är positiva till att ambitionen att bygga till och utveckla Centralposthuset. Området har länge
haft karaktären av baksida och trafikkarusell. Det är beklagligt eftersom detta centrala område har alla
förutsättningar att bli en levande del av innerstaden. Området har även en enorm utvecklingspotential med
tanke på det framtida byggandet av Västlänken. YimbyGBG är mycket positiva till Stadsbyggnadskontorets
målsättning att i framtiden kompletteringsbebygga omgivande tomter med riktiga stadskvarter. Vi ser den
föreslagna detaljplanen som ett led i detta arbete.
På en så strategisk plats i staden, precis bredvid Drottningtorget och Centralstationen, är det särskilt
avgörande att den arkitektoniska utformningen är av högsta kvalitet. Centralposthuset är det första
intrycket av vår stad för många besökare. Det finns därför all anledning att satsa på en verkligt
häpnadsväckande arkitektonisk upplevelse. Tyvärr når den föreslagna tillbyggnaden inte riktigt upp till den

nivån. Det verkar som om utgångspunkten för arkitekternas arbete har varit att försöka gömma undan
tillbyggnaden så mycket som möjligt. Resultatet har blivit en arkitektur som inte vågar sticka ut, som inte
vågar utmana, som inte vågar synas.
YimbyGBG vill föreslå ett helt annat förhållningssätt. Istället för att försöka tona ner, gömma undan och
krympa ihop borde man våga satsa på en stolt, vacker och fantasifull tillbyggnad. Vi efterlyser en tillbyggnad
som inte är rädd för att märkas och som tillför nya, oanade kvaliteter till den befintliga bebyggelsen. Den
föreslagna tillbyggnaden håller god kvalitet och är ett lovvärt avsteg från det mest rutinartade formspråket,
men det vore ändå önskvärt att bygga avsevärt högre och betydligt mer uttrycksfullt. Centralposthuset är
samtida med de första amerikanska skyskraporna, som t.ex. det nygotiska Woolworth Building (fig. 1). Att
komplettera byggnadens klassicistiska fasad med en tillbyggnad i historisk stil skulle kunna ge stora
skönhetsvärden, vilket får anses vara viktigare än en strikt anpassning till modernismens estetiska dogmer.

Fig. 1-2: Woolworth Building (Cass Gilbert) och Chrysler Building (William van Alen).
Ett annat alternativ kunde vara att ge arkitekterna friare tyglar och låta dem arbeta fram innovativa och
oväntade koncept. Med modern teknik och nya material finns det knappt några gränser för vad man kan
åstadkomma, förutsatt att man frigör ekonomiska och administrativa resurser och tillåter en smula
nytänkande (fig. 3-4).

Fig 3-4: Hearst Tower (Norman Foster) och MoMA Tower (Jean Nouvel)
Det är också viktigt att så mycket som möjligt av den ursprungliga byggnaden bevaras. Ombyggnaden av det
tidigare Sociala Huset, där Pedagogen numera ligger, är ett bra exempel på att det går att bygga nytt utan
att förstöra det gamla. Bortsett från vissa gestaltningsmässiga aspekter på tillbyggnaden är YimbyGBG
överlag positiva till Stadsbyggnadskontorets förslag. Det är gediget och väl genomtänkt. Det hade dock varit
önskvärt med ett tydligare säkerställande av tillgången till publika lokaler i huset. De verksamheter (Teater
UNO, Restaurang Persian Palace etc) som tidigare hade lokaler längs med Centralposthusets sidor gav ett
stort bidrag till den urbana miljön och känslan av trygghet i området. Det är viktigt att den nya ägaren tar
sitt ansvar och ser till att alla sidor av Centralposthuset erbjuder publika och tillgängliga funktioner.
Stadsbyggnadskontoret är uppenbarligen överens med YimbyGBG på denna punkt.

Ur detaljplaneförslaget:
När området öster om posthuset bebyggs med en bangårdsförbindelse och nya kvarter bör ambitionen vara
att skapa en framsida även där, med en platsbildning i fonden på Odinsgatan. Hotellet och nya kvarter
skapar förutsättningar för en attraktiv och levande plats, en ny cykelbana som planeras i Odinsgatan bidrar
också positivt till möjligheterna. Tillsvidare kommer området dock att domineras av trafikytor. Platsen
mellan posthuset och parkeringsdäcket kan däremot fungera som en lugnare och mer attraktiv plats för
uteservering och vistelse, redan innan hela området är ”färdigt”. På Stampgatan söder om posthuset kan
nuvarande lastzon/angöringsficka tas bort och trottoaren breddas för att möjliggöra uteservering här.
YimbyGBG är eniga med Stadsbyggnadskontoret om vikten av levande stadsmiljöer längs med alla gator och
hade därför som sagt gärna sett en tydligare reglering i detaljplanen i linje med detta. Fromma
förhoppningar väger tyvärr ofta lätt i stadsbyggnadssammanhang.
YimbyGBG invänder mycket starkt mot de remissinstanser, framför allt Förvaltnings AB Framtiden och
Trafiknämnden, som förespråkar en rivning av Stampen 2:1. Rivningen skulle ge plats för 55 nya
parkeringsplatser. Resonemanget är minst sagt underligt. Det aktuella området är ett av de bäst
kollektivtrafikförsörjda i hela landet. Värdefull central mark har bättre användningsområden än som
förvaringsplats för bilar. Trafiknämndens och Framtidens yrkande står också i direkt motsättning mot de
ambitioner som uttrycks i K2020. De aktuella remissinstanserna borde allvarligt överväga om de verkligen
på bästa sätt tillvaratar medborgarnas intressen genom att ersätta kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
med parkeringsgarage. Vid en fortsatt utbyggnad av området kommer dessutom Stampen 2:1 att på ett
utmärkt sätt komplettera den nya, blandade kvartersbebyggelsen. YimbyGBG ställer sig följaktligen
helhjärtat bakom den bedömning som Stadsbyggnadskontoret gör i denna fråga.
Kontakt:
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