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Belägen i Bältespännarparken hittar du Paviljong2030. En central, interaktiv och delande           
plats för engagemanget kring hållbarhet. Platsen som är föränderlig har många olika            
funktioner, bland annat som mötesplats, väderskydd eller förkroppsligandet av hållbarhet i           
staden. Här ska Göteborgs invånare och besökare kunna mäta sin egen miljöpåverkan utifrån             
deras nuvarande livsstil, få tips på möjliga beteendeförändringar och samtidigt få kunskap om             
hur Göteborg står sig gentemot de uppsatta målen till 2030.  
 

 
BIld 1: Skiss av Paviljong2030 vid Stora Teatern 

 
Paviljong2030 ska också vara den självklara startpunkten i staden för fysiska aktiviteter som             
plogging, konstutställningar och klädbytardagar. Utöver det ska den föränderliga modulära          
paviljongen vara en plats för kunskapsdelande genom seminarier, föreläsningar och          
experthjälp för att minska klimatångest och istället möjliggöra ett agerande och           
beteendeförändringar. Platsen kan också vara central för andra idéer för delande som det             
redan befintliga “Styr&Ställ”, paraplypooler och Solidariskt kylskåp.  
 
Ytterligare idéer för Paviljong2030 är Svinnbra mat. Ett matevent där Göteborgs kockar får             
möjlighet att tävla om att bli Göteborgs hållbara kock under ett år. Premisserna för tävlingen               
är att laga mat på råvaror som affärer valt att kassera och slänga men som fortfarande är fullt                  
användbar. Den lagade maten ska också finnas tillgänglig för medborgare i staden som väljer              
att komma på eventet.  
 



Vi i gruppen som arbetat fram konceptet Paviljong2030 har utgått från en bred målgrupp.              
Denna målgrupp innefattar såväl barnfamiljer som förbipasserande, människor som aktivt          
söker sig till platsen och samhällsinstitutioner som skola och förskola. Med den breda             
målgruppen är det också av största vikt att platsen är föränderlig och lätthanterlig för att               
intressera och aktivera människor från olika åldersgrupper, stadsdelar och med olika           
förutsättningar. Förhoppningen är att platsen och Paviljong2030 på det sättet ska bli ett             
centralt, synligt och senare välkänt förkroppsligande av hållbarhet och miljöengagemang som           
vi vet finns hos många.  
 
Gruppen har utgått från en längre tidsaspekt, till år 2030 då FN:s uppsatta mål ska ha                
uppnåtts. Fram tills dess är vår tanke att Paviljong2030 ska bli ett framgångsrikt koncept med               
hög igenkänningsfaktor så att liknande modulära och föränderliga byggnader kan          
implementeras på flera platser i Göteborg, exempelvis vid det planerade torget vid            
Masthuggskajen.  
 
Platsen är tänkt att passa väl in med redan existerande verksamhet i Göteborgs Stad såsom               
GreenHack GBG, SharingCity och annan verksamhet hos konsument- och medborgarservice.          
Utöver det har konceptet Paviljong2030 en gedigen förankring i “Viable Cities - det             
strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer”. Där är bland annat målen            
och visionen att städer genom “digitalisering, informations- och kommunikationsteknik ska          
utgöra starkt bidragande faktorer för att påskynda omställningen [till ett          
nollutsläppssamhälle]” (Viable Cities u.å.). Konceptet stämmer också överens med Viable          
Cities fokusområde 1.Livsstil och Konsumtion och 3.Mobilitet och tillgänglighet genom flera           
av de idéer som är tänkta att implementeras på platsen. Detta sker dels genom informations-               
och kunskapsdelande men också med visionen om att aktivera besökarna och möjliggöra en             
beteendeförändring.  
 

 
Bild 2: Modell av Paviljong2030 i skala 1:50 


