Vi jobbar övertid
varje dag och varje
helg, men det var
planerat och vi
kommer att bli färdiga, det måste vi.
Janne Gustafsson,
projektchef för
Veidekke
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Ett Liseberg ni
inte kommer
att känna igen
Liseberg spurtar. Ett helt
land ska byggas på 178 dagar.
Inför 90-årsfirandet i sommar
bestämdes att de allra minsta
barnen ska stå i fokus.
Text & foto: Hans P.A. Karlsson

N

Nya hus, nya attraktioner och tiotusen kvadratmeter mark
ska anläggas. Tiden är knapp och Cramo smörjer systemet
med en varm chiligryta.
De gröna kaninerna dök upp på Liseberg första gången
under 60-årsfirandet 1983. Men det stämmer inte enligt den
historia som nu har hittats sedan spaden sattes i jorden inför
bygget av Kaninlandet. Kaninerna har funnits i området
sedan urminnes tider och de blev mycket glada när nöjesparken öppnade 1923. Det berättar Fredrik Landmark som är
projektledare för det nya Kaninlandet och Västkustområdet
som ska stå klart lagom till premiären i april.

Totalt arbetar omkring 300
personer intensivt för att få
det nya Liseberg klart i tid.

– Vi har haft ganska många tankar om vad vi ska göra inför
90-årsjubileumet i år och fastnade till slut för att göra något
för de minsta barnen. Hela barnområdet byggs om med
nio nya attraktioner och ett större ombyggt Kaninhus som
ska bli ett gratis lekland med studsmattor, rutschkanor och
kaninkullar i gummi, säger han.
Det är Veidekke som ser till att arbetet blir gjort, en
storkund till Cramo. Tidspressen är enorm. Det började i
oktober och allt måste vara klart när Liseberg slår upp portarna. Dessutom har det varit en kall vinter som resulterat
i djup tjäle vilket ställer stora krav på bland annat Cramos
tiningsaggregat. Till på köpet var stora ytor inte tillgängliga
under perioden ”Jul på Liseberg”. Så snart själva bygget är
färdigt ska allt hinna inredas.
– Vi jobbar övertid varje dag och varje helg, men det var
planerat och vi kommer att bli färdiga, det måste vi. Det är
ett intressant projekt och Cramo är livsnerven i det vi håller
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William Rex, Skanska, ansvarar för restaurangprojektet.

Kaninerna tar över.

Värmande mat till alla byggare.

på med. Får vi inte maskiner och resurser när vi vill ha det
så kommer vi ingenstans. Med händerna gör vi inget idag,
säger Janne Gustafsson, projektchef för Veidekke.
Vid sidan av det pågår ett stort bygge av en ny restaurangdel i två våningar på 1 200 kvadratmeter. Det ska bland annat
innehålla ett Mackasin där det ska säljas goda
smörgåsar och en avdelning för Plättlagat som
genom en specialbeställd snurra kan grädda
tvåtusen plättar i timmen. Ovanvåningen blir en
öppen matplats där man antingen kan förtära
Janne
sin köpta måltid eller om man har med sig egen
Gustavsson
mat. Det blir ett komplement till de övriga picknickområdena i parken.
– Det är en sammanhängande byggnad med tre, fyra olika
tidsåldrar och byggnadstyper. Vi började påla grunden redan
i oktober och veckorna efter jul har det rasslat till ordentlig,
säger William Rex, projektingenjör på Skanska som ansvarar
för restaurangen.
Totalt arbetar omkring trehundra personer på en
mycket begränsad yta. Det grävs och hamras, gjuts och sågas
överallt. Lastbilar och grävmaskiner körs hit och dit, lyftkranar svängar fram och tillbaka medan stensättarna pusslar
med sitt. Det händer saker högt och lågt och alla måste ha
koll eftersom det är så många som arbetar med så olika saker
alldeles intill varandra. Dessutom blir det medvetet inga
raka vinklar någonstans vilket gör bygget ännu svårare att
få ihop. Det ska se ut som kaninerna själva har byggt. Det är
Lisebergs största satsning någonsin.
– Vi har haft som riktlinje ända från början att om vi någon gång undrar hur vi ska göra något så ska vi tänka på hur
en kanin hade gjort det, säger Fredrik Landmark.
Attraktionerna har även en undervisande ton i form av
olika tema såsom energi, vatten eller vind. Hur gör kaninerna för att använda vattenkraft? Hur kan de få ut kraft ur
vinden? I år har projektgrupperna lagt in så mycket de orkat,
men det finns ändå en stor utvecklingspotential i framtiden.
Den stora attraktionen blir Kaninlandsbanan där man cyklar
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Det ska se ut
som kaninerna själva har
byggt.
Fredrik
Landmark,
projektledare

Inga raka vinklar någonstans.

i en trampbil 4,5 meter upp i luften och snirklar sig fram
över hela landskapet. Till projektet har det även skrivits en
historia runt kaninerna och deras karaktärer har fördjupats.
– Det är ett stort pussel att få ihop allt, men vi har de bästa
leverantörerna. Veidekke och Skanska är otroligt duktiga
och vi jobbar tätt ihop. Det är viktigt att vi får rätt känsla
och att det flyter, säger Anders Wennberg, projektledare för
restaurangdelen på Liseberg.
På alla hjärtans dag, lämpligt nog, bjöd Cramo in alla inblandade till lunch i ett numera inbyggt Polketten. Framför
scenen serverades ångande chiligryta med ris, sallad och
bröd. Bjudningen var mycket populär och stundom var alla
träbänkarna på dansgolvet fulla av hungriga byggarbetare.
Så hungriga att maten räckte precis till sista smulan. Tallrikarna var barskrapade.
– Vi brukar bjuda på något vid större byggprojekt. På sommaren kan vi grilla hamburgare, men nu när det är så kallt
är det godare med varm chiligryta. Vi har ett nära samarbete
och då är det roligt att bjuda in. Vi är glada och stolta över att
vara en del av bygget av Kaninlandet på samma sätt som vi är
med och bygger upp hela Sverige, säger Mikael Grundström,
säljare för Cramo.
När Liseberg öppnar kommer inte många att känna igen
sig. I det organiserade kaos som pågår just nu är det svårt
att tänka sig hur de ska hinna klart. Och till nästa säsong är
väntas en ny bergbana för de vuxna, Helix, som ska slingra
sig fram längs hela berget. Givetvis hoppas Cramo på att få
vara med på ett hörn även där. ●

• Fakta Kaninlandet
• Åkkapaciteten ökar med 2 500 per
soner i timmen från nuvarande 5 750.
• Nio nya attraktioner: Hoppalång,
Kaninlandsbanan, Högspänningen,
Flygis, Stampbanan, Hissningen,
Cyklonen, Bushållplatsen, Tuta & Kör.

• Restaurangen 1 200 kvm:
Plan 1: 600 kvm: Burger King,
Mackasinet (smörgåsbutik), Plätt
lagat (tvåtusen plättar i timmen).
Plan 2: 600 kvm 350 sittplatser.
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