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FOJAB tävlar med Cobe om
stationsbyggnad i Göteborg
Hur den nya stationsbyggnaden Mittuppgången på Göteborg Central ska se ut
avgörs i en prestigefylld arkitekttävling. FOJAB har i team med Cobe, WSP
och Crowd Dynamics utsetts att deltaga i ett parallellt uppdrag.
Den nya Mittuppgången blir stationsområdets port mot norr, med ett
strategiskt läge vid foten av Nya Hisingsbron. Stationsbyggnaden blir
huvudentré till Västlänken och en länk mellan regiontåg, centralstationen
och stadens kollektivtrafik. Byggnaden ska även inrymma publika lokaler och
kontor.

Jernhusen och Göteborgs stad anordnar parallella uppdrag för utformningen.
28 team deltog i prekvalificeringen och fyra team har nu utsetts att deltaga i
den fortsatta tävlingen. Bidragen ska redovisas i december och det vinnande
förslaget presenteras i januari.
Teamet där FOJAB ingår leds av Köpenhamnsbaserade arkitektkontoret Cobe
och i teamet deltar även konsultföretagen WSP och Crowd Dynamics. De
andra arkitektkontoren som kvalificerat sig är Dorte Mandrup A/S, Erséus
Arkitekter och Reiulf Ramstad Arkitekter AS.
– Det är naturligtvis väldigt roligt att bli prekvalificerad för den här typen av
nyckelprojekt med stor betydelse för Göteborgs utveckling, och en bra
möjlighet för oss som kontor att etablera oss på Göteborgsmarknaden. Vi på
FOJAB har goda erfarenheter av att jobba med Göteborgs stad, då vi tog fram
stadsutvecklingsprogrammet för just stationsområdet. Gestaltningen av
Mittuppgången, som en av de viktigaste noderna, blir en naturlig fortsättning
på det arbetet, säger Daniel Nord, vd för FOJAB.

FOJAB är ett av landets ledande arkitektföretag med kontor i Malmö,
Stockholm och Helsingborg.
För oss är arkitektur en möjlighet till förändring. Där andra ser en tomt, ser vi
ett tillfälle att skapa en fantastisk plats. Till glädje för både dagens och
framtidens generationer.
Vi skapar arkitektur genom frihet i tanken, glädje i processen, styrka i
samarbetet och stolthet över resultatet.
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