Nästa år fyller Göteborg 400 år!
”Den blå spindeln” Biskopsgårdens vattentorn ses som ett av Hisingens 7 underverk.

Var med och utveckla den till ett av världens 7 underverk!
Göteborgs Stad har bestämt sig för att använda årsjubileet som en kraftsamling och
katalysator, för att i dialog med göteborgarna, göra Göteborg till en ännu bättre stad
och Göteborg & Co:s ska få fler att upptäcka och välja Göteborg. Tre huvudteman:
●Nära vattnet ● Bygga broar ● Öppna rum

”Den blå spindeln” är synligt från stora delar av Göteborg och var tänkt att ingå i firandet
genom att bli belyst. Vi har lämnat ett förslag om utveckling av detta förslag. Det kanske
utesluts helt. Länsstyrelsen klassar det som skyddsobjekt.

Detta dilemma, det dagsaktuella dilemmat med the Big Tech, Jämlikhetskommissionens
betänkande samt möjligheterna med datorsystem i exaskala har legat till grund för
bilderna nedan. Om Göteborgarna tillsammans med Göteborg & Co, kommunen, Chalmers
Digital Twin Cities Centre, Jämlikhetskommissionen och regeringen med flera bygger upp
en digital tvilling av vattentornet kan denna ses över hela världen och bli symbol och
katalysator för social hållbarhet och påvisa HASSP:s betydelse för skapandet av hållbar
samhällsutveckling.
För att förtydliga den till Göteborg & Co insända idén har en förstudie utförts vars första del
nu sänds ut till en större krets för synpunkter, spridning och för medverkan i att: behålla
”Den blå spindel” som belyst under jubileet, förverkliga tvillingen, skapa ett HASSP- nätverk
samt att verka för att nedan redovisade samverkansförslag ”Från Blå Spindel till HASSPnätverk” kan åstadkommas som verktyg för analys och förverkligandet av bland annat de
förslag som anges i Jämlikhetskommissionen betänkande
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Den digitala tvillingen till Biskopsgårdens vattentorn ska tillämpa högpresterande datorsystem HPC och kanske redan nu datorsystem i exaskala.
Högpresterande datorsystem (HPC) är en gren av datatekniken där man hanterar vetenskapliga och
tekniska uppgifter som är så krävande att beräkningarna inte kan utföras med vanliga datorer.
De maskiner som används för HPC benämns ofta superdatorer. Nästa steg i utvecklingen av
superdatorer är exaskala-prestanda (dvs. minst 1018 eller 1 miljard miljarder beräkningar per
sekund). vilket man förväntas uppnå omkring 2021–2022.
Eftersom högpresterande datorsystem är tvärvetenskapliga till sin natur, bearbetar stora mängder
data och utför komplexa beräkningar behöver vi dem för att klara en rad vetenskapliga, industriella
och samhälleliga utmaningar. HPC är t ex drivande för utvecklingen av nya former av sjukvård.
Individanpassad precisionssjukvård är starkt beroende av HPC för att behandla information om en
persons gener, proteiner och miljö för att förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar.
Smart, grön och integrerad stadsplanering: HPC-teknik främjar utvecklingen av smartare städer tack
vare effektivare kontroll av stora transportinfrastrukturer som kräver realtidsanalyser av stora
datamängder. Utvecklingen av självkörande fordon kommer t.ex. i hög grad att förlita sig på HPC,
eftersom dessa fordon kommer att använda många olika data för att hela tiden övervaka och
optimera navigeringen, vägförhållandena, fordonets skick och passagerarnas komfort och säkerhet.
Målet med den digitala inre marknaden är att riva ner virtuella murar av regelverk och gå från 28
nationella marknader till en enda inre marknad. En fullt fungerande digital inre marknad har
potentialen att bidra till EU-ekonomin med 415 miljarder euro per år och skapa hundratusentals nya
arbetstillfällen. HPC har en enorm potential för att skapa arbetstillfällen som en del av den digitala
inre marknaden. Källa: Internet

