
Förslaget måste stoppas, då det innebär utförsäljning av allmän platsmark, 
och inkräktande på en viktig del av riksintresset som gäller den avskräckande 
upplevelsen den hade på håll, som innebar att den aldrig utsattes för fientligt 
anfall. Upplevelsen fås nu endast från Skanstorget och måste därför bevaras.  
 

Ett inspirerande samhällsnyttigt ekonomiskt förslag som höjer riksintresset 
och får medborgarna att strömma till måste sökas och testas omgående! 
”Nollförslag ”räcker inte. Det ska stärka skansen som försvarsanläggning, nu mot angrepp på välfärd 
och hållbarhet genom medborgardelaktighet förslagsvis enligt förslag nedan, som avses få den hel-
hetssyn och tillitsbasering som krävs. Detta bör ske innan fördjupning av detaljplanearbetet sker obe-
roende av Länsstyrelsens planeringsbesked rörande riksintresset, för att undvika förgävesplanering.  
 

Detta grundas på: 
● Samrådshandlingar, olika gruppers förslag och synpunkter och våra erfarenheter. (se bakgrund) 

● Den tekniska forskning om AI, Digital Twins, Big data och VR*, som nu kräver tvärvetenskaplighet 
där human forskning, civilsamhället och enskilda ingår för att nå målen förstärker övertygelsen.  
● Vinnovas satsning under nästa år att utveckla processen för framsyn genom ett antal praktiska pro-
jekt för att etablera denna nya förmåga och ge Sverige bättre möjligheter att styra mot en önskvärd 
framtid och kunna fatta mer strategiska beslut är ytterligare en anledning till att stoppa förslaget. 
● Louise Bringselius tillitsbaserad styrning och ledning och Akademins tillitsnätverk. 
 

● Vi vill höra vad andra experter, forskare, näringsliv, myndigheter, medborgare och andra ser, såväl 
nationellt som internationellt, säger Joakim Skog på Vinnova. Nicklas Bergman säger i en Podd att det 
är farligt att låta tekniken styra sig själv, att låta bara politiker hantera det, att låta forskare göra det 
eller företagen som ofta bara vill tjäna pengar. Vi måste ha de här diskussionerna i samhället.   

 

● Professor Christian Koch framför under ett seminarium om DTCC* vikten av att i nästa steg få till 
stånd en samverkan mellan det sociala och det tekniska.  Professor Anders Ynnerman framför under 
ett seminarium om Digital Twins denna tvärvetenskap som synnerligen viktig. Han ser en Digital Twin 
bestående av tre komponenter. Den representerar det historiska och det nuvarande samt förmågan 
att simulera framtiden.  
 

   
●En platsanalys av Skanstorget med HASSP** som nav mellan det förflutna Skansen Kronan 
och framtiden får riksintresset att eskalera. En tvärvetenskaplig allmän plats där den svik-
tande välfärden lyfts genom samverkan med den exploderande tekniska utvecklingen med 
invånarna i centrum. Torget blir då ”immersivt” det vill säga uppslukande och omslutande. 
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Ur förslag 26 till Göteborg 400 år ” Frihamnen som Fri hamn.”**  

Frihamnen disponeras som en frizon där angelägna alternativa lösningar inom 

alla discipliner tillåts prövas innan de tillämpas generellt, för att därmed undvika 

katastrofer i den hållbara utvecklingen. 

 

Bilden: det förgångna, nuet och framtiden från år 2012. 
 



Platsanalys   
Platspåverkande faktorer jfr platsens positiva påverkan på omgivning och framtid (triangeln) 
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Holistisk samverkan: Vårt förslag till lösning! HASSP** 
Vi förordar ett helhetstänkande, där 1+1=3, där kitt och stuprör växelvis beaktas och testas, 
där det tekniska och humana samverkar i digitala tvillingar. (snart i ”exlingar”* och super- 
datorsystem i exaskala*) banande nya vägar till samverkan, kloka lösningar och innovationer.  
 

Skansen Kronan försvarade Göteborgs invånare med eldvapen. Skansen HASSP kan bli dess 
moderna förlängning försvarande MR och det sociala med invånarnas kompetens och agilitet 
som vapen och på så vis få forskningsinformation spridd till allas gagn och för delaktighet.  
 

HASSP-gruppen inom Staden Vi Vill Ha arbetar med att få till stånd ett dylikt nätverk.  
I förslag till Göteborgs Stadstriennal har vi Skanstorget som en lämplig HASSP- mötesplats.  
I utvärderingen av Got United* har vi med satsningen på HASSP. Vår arbetsgrupp och pilot 
NPF-Ninjas** får genom satsning på Skanstorget direktkontakt med GU:s* sociala institution.  
Den tekniska forskningen inom AI, Digital Twins, Big data och VR avses inkluderad. 
 
Bakgrunden till HASSP  

I samband med de omfattande rivningarna i Göteborg skapades medborgarinitiativ där 
Skanstorget fungerade som nav. Hagagruppen och Projekt Stenstaden med kv Granen och  
kv Fänriken som pilotkvarter är ett par exempel. Haga Nygata bevarades, rivningarna i 
Vasastaden uteblev, kv Fänriken lever vidare. Erfarenheterna är nu värdefulla att tillämpa. 
Översiktsplaneringen berikades 1993 med begreppen konkurrenskraft och bärkraft. Analys 
av ombyggnader inom storskaliga bostadsområdena i Göteborg konstaterade att en social 
kraft saknades. Ett Processkonstverk gick ut på samråd till myndigheterna som bidrog till att 
medborgarkraften infördes som begrepp i ÖP98*. Stadens första medborgarreferensgrupp 
blev nätverket Medborgarkraften. Social Science park blev ett förslag till Göteborg 400 år. 
Staden Vi Vill Ha (SVVH) startade som en medborgardialog på gräsrotsnivå och tog fram 
Göteborgs första medborgaragenda. Den utvecklades till en förening som nu föreslår en 
HASSP =Holistic Association Social Science Park inkluderande alla discipliner som problem-
lösare och arena för förstärkt demokrati och simulering av framtiden. Öppen för alla.  
Vision: ett globalt HASSP-nätverk.   
 

Platsen har nu en mycket stor 
betydelse vad gäller visualiseringen 
av Skansen Kronan, men liten 
betydelse som modern mötesplats.  
Intäkter: från bilparkering 
Intressant för det förflutna och 
framtidssimulering, 
Reserv för kreativ mötesplats! 

 
 

Platsen har reducerats till en gångväg 

som riktas till de närmast boende och 
entréer till bostadskomplement. Utan 

att inkräkta på Riksintressets område 

sker påtagligt inkräktande på dess 

upplevelse, tillgänglighet och bakgrund.  

En kommunal intäkt: markförsäljning.  

Ointressant för framtidssimulering 

 

Platsen berikas med en mötesplats som förstärker 

Skansen Kronan som riksintresse och inkluderar 

det i utvecklingen och simuleringen av framtiden. 

Samverkan mellan det sociala och tekniska ger 

accelererande intäkter från diverse nya verksam-

heter inom såväl välfärd som näringsliv. Mycket 

goda möjligheter för framtidssimulering och att 

bli en väl utnyttjad mötesplats för kreativitet.  



SKISSFÖRSLAG 

 

 
Den nya skansen HASSP binder ihop de olika byggmiljöerna från olika epoker på ett mjukt sätt och 
blir ett öppet nav i morgondagens innerstad, som nu successivt omställs från varu- till upplevelse-
orienterad, med krav på nya kompetenser. Här ges möjlighet att interagera, inspireras och leverera. 
Den och dess efterföljare ersätter stadsdelsnämnderna i förädlad form och Skansen HASSP blir pilot 
för framtidens utveckling där medborgarna blir delaktiga. Omgivande park kan innehålla aktuella 
skulpturer och utställningar som har anknytning till hållbar samhällsutveckling och inspirera 
medborgarna till återkommande besök för att delta. Genom markbehandling och skyltning skapas  
ett långsamt trafikflöde förbi torget som blir en tillgång istället för belastning som det är nu.  
 

Skansen Kronan aktiveras genom att ingå i parken. Eventuellt återskapas kampanilen. 
Medborgarna inspireras till delaktighet i lösandet och beslutandet om till exempel.  
    a. Ska Göteborg utvecklas till stadsdelarnas stad, uniform stadsbildning, eller något annat? 
    b. Ska pengar gå före kultur, hälsa och välfärd?  Ska stuprörstänkande gå före helhetstänkande? 
    c. Hur ska DTCC* och GMV*, i nästa steg kunna bli del i HASSP och få 1+1 = 3? 
    d. Hur kan vi få staten att inse värdet av att åter satsa på utmaningsdrivna innovationer. 
     f. Hur ska undervisningen i ämnen som det holistiska ske och hur undanröjs utanförskap och kriminalitet?   
    g. Hur ska HASSP-skansens intäkter återinvesteras för att förbli en agil öppen process? 
    h. Är fraktalstrukturer, som naturen ofta använder, något för HASSP (ex. liksidig triangel)? 
     i. Hur ska vi få regionen intresserad i detta skede?  
     j. Vilka bör ingå i en interimsstyrelse för HASSP som väljs 2021 för att färdigställa till 2023? 
    k. Associationsform för HASSP? 
     l. Kan HASSP-noder fungera som ersättning för stadsdelsnämnderna? 

    m. Behöver vi öka tilliten i allmänhet, och tilliten till de medborgarnära professionerna i synnerhet? 
 

* Förkortningar:  AI=Artificiell intelligens, Digital Twins = digital tvilling, Big data= stor volym av data,  

   VR= virtual reality= med datorteknik skapad simulerad miljö, ÖP98= Göteborgs översiktsplan år 1998,  
   MR= Mänskliga rättigheter, exlingar= fler än två, exaskala= minst 1 miljard miljarder beräkningar per sekund,  
   GU= Göteborgs universitet, DTCC= Digital Twin Cities Centre, GMV= Göteborgs centrum för hållbar utveckling 
 

**Länkar:  SVVH = Staden Vi Vill Ha  http://stadenvivillha.se   

     HASSP = Holistic Association Social Science Park http://www.hassp.se   
     NPF-Ninjas = Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar http://npf-ninjas.se/      
     Medborgarkraften  http://www.medborgarkraften.com  
     Got United  gotunited.se 
     Frihamnen som fri hamn  http://arnepe.brinkster.net/gbg400ar/forslag26.htm 
 

     Göteborg 2020 -12-14 
   Arne Person 
Arne Person arkitekt SAR/MSA för SVVH, HASSP-gruppen, NPF-Ninjas och Medborgarkraften  
 

Den allmänna platsmarken säljs inte ut! 
På Skanstorget nära ”Skansen Kronan”, det förflutnas 
skans, skapas en modern skans ”HASSP” inte högre än 
den gamla saluhallen med utrymmen under mark. Den 
innehåller flödesrum/demokratirum, inkubator och 
tribunal för bl.a. det sociala och MR.* Den genererar 
stora värden för staden i ett strategiskt läge nära 
Hagastationen och i direkt anslutning under mark till 
GU:s institution för socialt arbete och bio Capitol där 
stora utrymmen kan dubbelutnyttjas för visualiseringar 
av Digitala exlingar med hjälp av superdatorer. 
Mötesplatsen ingår i det tvärvetenskapliga HASSP-
nätverket.  

http://www.medborgarkraften.com/

