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Ankomst 

Vi anlände till Bilbaos flygplats ca 12:30 torsdagen den 14/3. Vi tog flygbussen till 

centrum, en färd som tog 20 minuter. Bussen stannade ca 200 meter från vårt hotell NH 

Villa de Bilbao. Kostnaden för flygbussfärden är 1 Euro och 35 cent per person = ca 11 

kr(!). 

Efter incheckning åt vi en senare lunch och sedan promenerade vi till.. 

 

Guggenheimmuseet – eftermiddagen den 14 mars 

Guggenheim-museet i Bilbao är ett av de mer kända museerna för samtidskonst i världen 

och en viktig del av staden Bilbaos transformation från hamn- och industristad till kultur- 

och kunskapsstad. Idag är museet en viktig symbol för förvandlingen.  

När man besöker museet är det inte bara samlingarna som lockar. Det är minst lika 

mycket museibyggnaden i sig själv. Byggnaden invigdes 1997, är ritad av den 

amerikanske arkitekten Frank Gehry och har blivit uppmärksammad för sin djärva, 

originella arkitektur i dekonstruktivistisk stil. Idag är byggnaden i sig ett turistmål och har 

medverkat till en ekonomisk uppgång i staden. Byggnaden är ett arkitektoniskt 

återskapande av en skiss som Gehry ska ha gjort med en blyertspenna utan att ha lyft 

pennan en enda gång från papperet. Totalt har byggnaden 24 000 kvadratmeter varav 

11 000 används för utställningar.  

Museet är uppbyggt av en serie, till synes, slumpmässigt komponerade morfiska 

volymelement, klädda i högreflekterande titan som ger hela byggnaden en aura dagtid. 

Dessa volymer definierar de olika rumsligheterna och utställningshallarna interiört. Denna 

komplexa stil, som blivit något av ett signum för arkitekten Gehry, har till stora delar 

kommit till via olika CAD-program och datorsimuleringar. Arkitekten sade att "kurvornas 

slumpmässighet är designade för att fånga ljuset". När museet öppnades för allmänheten 

1997 blev museet omedelbart hyllat som en av världens mest spektakulära byggnader, 

byggt i en dekonstruvistisk stil, även om Gehry inte hänför sig till den arkitektoniska 

rörelsen. Arkitekten Philip Johnson kallade byggnaden för "den mest framstående 

byggnaden i vår tid". 

http://sv.wikipedia.org/wiki/1997
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dekonstruktivism
http://sv.wikipedia.org/wiki/CAD
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorsimulering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dekonstruktivism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Philip_Johnson


 

Guggenheimmuseet sett från bron över Ría Nervión 

När vi besökte museet var våning två stängd för ominstallation. Våning två med gigantiska 

ytor används för gästande utställningar och just vid detta tillfälle byttes alla dessa ut. Det var 

förstås lite synd för det innebar att det enda vi fick se var den fasta utställningen.  

Den fasta utställningen är även den en sevärdhet i världsklass. Om något av verken särskilt 

ska nämnas i den fasta utställningen så är det Richard Serras The Matter of Time som 

konstruerades på plats för att vara en del av den permanenta utställningen. Det är ett mäktigt 

verk gjort av tjock stålplåt i olika figurer som ger upplevelser både för öga och öra. Verket 

fyller ett rum som är lika stort som en fotbollsplan. /Torbjörn Neiman 

   The Matter of Time - Richard Serra 

 



   

Idrottsförvaltningens (motsv.) kontor i Bilbao 

 

Om Bilbao som idrottsstad – morgonen den 15 mars 

Fredagen inleddes med ett möte hos councillor Sabin Anuzita, politisk ansvarig för idrotts- 

och ungdomsfrågor i Bilbao. Bakgrunden för besöket var att Bilbao 2012 utsetts till 

”European City of Sport” och hur satsningar på idrott och kultur bidragit till 

samhällsutvecklingen i Bilbao. 

Bilbao profilerar sig som en idrottsstad. Även om Guggenheimmuseet har haft stor betydelse 

för stadens utveckling pratar man hellre om Bilbaoeffekten där satsningar också på idrotten 

haft en stor betydelse för stadens utveckling. Mer än 50 % av befolkningen idrottar aktivt. Vi 

kunde också se att ett stort antal var ute och motionerade i staden.  

Staden har investerat i idrottsanläggningar men finansiering sker till 65 % av privata medel, i 

huvudsak avgifter.  Det var dock oklart om hänsyn tagits till investeringskostnaden.  

Man redovisade att man hade särskilda satsningar för kvinnor med småbarn och gravida 

kvinnor. Anläggningar hade god tillgänglighet för funktionshindrade. Det fanns ett tydligt 

folkhälsoperspektiv i satsningarna. 

Samtidigt var man angelägna om stora evenemang. Den gamla fotbollsarenan ska byggas om 

och planering pågår inför Surf-VM.  

I Bilbao finns 10 sportscenter där olika typer av anläggningar finns för skilda idrotter. Flera 

av dem är integrerade med kultur- och biblioteksverksamhet. Också i Bilbao har en satsning 

skett på konstgräsanläggningar. En fördubbling av nyttjande av idrottsanläggningarna har 

skett under 2000-talet.  /Olle Öhman 



 
 

Ría Bilbao/Ría Nervión med Bilbao centrum till höger i bild där floden svänger kraftigt 
 

 

Studiebesök på Bilbao Ría 2000 – förmiddagen den 15 mars 

BILBAO Ría 2000. Development Planning Director Juan Álvaro Alayo Azcárate tog emot 

oss. 

Cirka 35 personer arbetare på detta offentligt ägda företag som är ansvarig för den urbana 

omvandlingen av Bilbao från en industristad i avveckling till en kunskapsstad i utveckling 

med kultur, fritid/idrott, handel, affärer och turism som de viktigaste ekonomiska faktorerna.  

Det finns tre provinser som hör ihop varav Bilbao är huvudstad i en av provinserna, med ca 

350 000 invånare i de centrala delarna. Den skatt som betalas går till det lokala styret av 

provinserna. Endast ca 6% av skatten går till spanska staten centralt, dvs till sådant som 

försvar, diplomati och andra nationella angelägenheter. Provinsskatten går till hälsa, 

utbildning, polis, kultur, idrott m m. 

Vi får en historisk genomgång med en beskrivning av Gamla Stan, industrirevolutionen, 

stålindustrin, skeppsbygget och bilden av att stora skepp seglade rätt in i staden. Det går en 

stor flod genom staden -  ”Bilbao river” eller ”Ría Nervión” vilken för 30-40 år sedan var 

smutsig och mycket giftig. På 1970-talet kom den industriella krisen med drastiskt minskade 

inkomster och ökad arbetslöshet. 1983 drabbades staden av katastrofala översvämningar.  

Time for change. Insikt om att något måste göras. De nedlagda industrierna hade lagt beslag 

på alla fina platser utmed floden. Infrastrukturen med järnvägsspår låg som barriärer mot 

flodkanterna.  

På 20-30 år genomfördes en gigantisk förändring, från 1980-talet och in i 2000-talet.  

HUR: 

1. Outer accessibility and internal mobility 

2. Environmental and urban regeneration 

3. Technology and human resourses 

4. Cultural centrality 

 

Man har gjort stora invensteringar lokalt, både från privata initiativ men främst från 

provinsen. Alla beslut har fattats lokalt. Alla pengar har kommit från det lokala/provinsen 



Man har satsat på infrastrukturen inkluderat spårvagn, tåg, tunnelbana och flygplats. Floden 

har rensats och vattnet är nu så pass rent att man kan paddla i det men det lär dröja tills man 

kan bada. Många moderna broar har byggts för gångtrafikanter och annan trafik. Stranden har 

tillgängliggjorts för människor. Mycket har byggts; t ex musik- och konferenshall som har 

90% beläggning. Guggenhemimuseet svarar bara för ca 1% av alla de investeringar som 

gjorts. 1997 öppnade Guggenheim – det är byggt på gammal industrimark precis vid vattnet -  

och den s k Guggenheimeffekten slog snabbt igenom och gjorde att Bilbao blev känt i världen. 

Nu talar man istället om Bilbaoeffekten – då det är så mycket mer som har gjorts . Många 

gamla hus har tagits om hand och nya fräcka moderna har byggts. 

1992 skapades det gemensamma bolaget som ägs av offentliga lokala organisationer till 

100%, varav 15% från City council of Bilbao. Styrelsen har 20 ledamöter med högt uppsatta 

personer där borgmästaren i Bilbao är ordförande. Övriga är till exempel hamndirektören. 

Alla beslut fattas genom konsensus. 

Vi får se mängder av exempel på aktuella omvandlingsprojekt, med bilder före och efter och 

det är lätt att bli imponerad. Man kan läsa mer på www.bilbaoria2000.org 

Man har många olika finansieringskällor, t ex säljs mycket av marken för utveckling. 

Bolaget bereder beslut, samordnar, genomför ibland men återför alltid ansvaret för driften till 

de där driften hör hemma, t ex när man byggt en ny park eller en tågstation.  

Det var dock svårt att få grepp om ekonomin. Det har investerats enorma pengar, men vi fick 

inte grepp om hur mycket det egentligen investerats eller var pengarna egentligen kom ifrån. 

Det har skapats nästan 3 000 nya jobb och man anser att alla investeringar har lönat sig. Dock 

har befolkningen inte ökat och den blir dessutom äldre och äldre. /Berit Svedberg 

 

Besök på Bilbao Arena – lunchtid den 15 mars 

 
 

Bilbao Arena I Miribilla, centrala Bilbao 
 

http://www.bilbaoria2000.org/


Vid lunchtid på fredagen den 15 mars besökte vi ett sportcenter i Miribilla: Bilbao Arena som 

inrymmer gym, simhall och en stor arena för basket, handboll med mera eller konserter.  

Arenan är byggd i en brant sluttning vilket ger stor inomhusyta utan att arenan tar stor plats. 

Placeringen på den branta kullen mitt i staden ger också en spektakulär utsikt.  

Arenan är imponerande och fullt utrustad för stormatcher i de sporter som ryms på upp till 

20x40 meter. Arenan är också fullt utrustad för konserter med rigg för både ljud och ljus. 

Arenan rymmer 8 500 åskådare vid match och ca 9 500 åskådare vid konsert. Totalyta 

inklusive alla plan är 30 800 kvadratmeter. Arenan är ritad av Javier Perez Uribarri och 

Nicolas Espinosa Barrientos. Arenan invigdes 2010. /Torbjörn Neiman 

 

 

Utanför arenans huvudhall samt interiör från huvudhallen 

 

  
 

Utsikt från Bilbao Arena 

http://www.archdaily.com/183721/bilbao-arena-acxt/ibug-011-0010/


Besök på Alhóndiga Bilbao – eftermiddagen den 15 mars 

Fredag eftermiddag besökte vi ett mycket annorlunda kultur- och fritidscenter beläget centralt 

i staden, Plaza Arriquibar 4. 

 

Alhóndiga Bilbao 

1999 förklarade den baskiska regeringen att det gamla vinlagret (vinlagret upphörde i slutet av 

1800 talet) skulle omvandlas till ett öppet kulturcentrum. Man inbjöd den franske designern 

tillika berömde arkitekten Philippe Starck som fick fria händer att ta sig an huset och 

projektet. I minsta detalj har han styrt över form och rum. Han har återanvänt mycket av det 

ursprungliga materialet eller om jag förstår rätt inspirerats av det gamla. Han har lagt till en 

hel del glas. 

Man möts av en öppen plats, ett slags atrium med högt i tak. Fyra ”innerbyggnader” bildar 

fasad mot den öppna platsen och ”gator” bildas däremellan. Dessa byggnader vilar på 43 

pelare som alla är unika och gjorda i olika material och stilar och skildrar olika tidsepoker och 

byggnadsstilar. Husets bildar ett sorts torg med öppningar åt minst fyra håll. I taket hängde en 

mycket stor bildskärm som skulle fånga besökarnas uppmärksamhet. 

  

Entréhall med bildskärm. Bilden av solen i olika skepnader är ett genomgående tema 



Entréhall med pelarna 

Idag är det ett verksamhetshus som är sammansatt både av kultur och motion samt med vissa 

kommersiella delar. I huset finns gym av olika slag, bad, bibliotek, konsthall, kontorslokaler, 

biograf och konferensrum. 

En reflektion - i Bilbao har man verkligen lyckats med att föra samman kultur och 

motion/idrott och det tycks inte finnas några motsättningar mellan dessa verksamhetsyttringar 

(men det vet vi ju egentligen inget om) Trots allt är det något som Sverige borde lära av. 

Först fick vi se det välfyllda gymmet, utrustat med mängder av redskap. Det bad- och 

motionskort som gäller kan användas på alla kommunala bad och gymanläggningar. Vi 

förvånades över hur billigt årskortet var. Bad- och simdelen låg högst upp i huset, mycket 

vackert beläget med vacker utsikt. Från bottenplanet kunde man se simmarna underifrån 

genom glastaket. I anslutning till simhallen fanns dessutom en gigantisk utomhusterrass för 

avkoppling och solbadande.  

 

   Simhallen högst upp i Alhóndiga Bilbao 



 

Simmande besökare sedda underifrån, från entréhallen 

Nedre planet innehöll, biografer, konferenslokaler. Ytterligare ett plan längre ner innnehöll en 

konsthall där man blan annat visade inhyrda utställningar. Vi fick se en italiensk 

designutställning. 

Biblioteket var nog ändå det vackraste rummet, eller snarare rummen, beläget på tre våningar. 

Snygg och sofistikerad inredning och det rådde ett förvånansvärt lugn i lokalerna trots väldigt 

många besökare denna sena fredagseftermiddag. Philippe Starck har genomgående valt en 

dov belysning i hela byggnaden, bitvis saknade man ljuset men helhetsintrycket är ändå att det 

var ett behagligt ljus att vistas i. 

Biblioteket hade mycket generösa öppettider; 09 – 22 varje vardag och 10 – 21 på helgerna. 

Öppet alla dagar på året. Studenter kunde dessutom komma in och studera dygnet runt genom 

en nyckelbricka. 

Alhóndiga Bilbao ägs av Bilbao kommun och endast två verksamheter är utarrenderade; 

biografverksamheten och restaurangen. För övrigt åt vi lördagens avslutningsmiddag på 

restaurangen och vi kan nog gemensamt stämma in i att den höll hög klass till rimlig kostnad. 

Philipp Starck har även format utemiljön och en mindre park i anslutning till huvudentrén. 

Intressant växtlighet blandat med designade lampor, snygga stenbeläggningar och med 

sittplatser. Avslutningsvis ett fritt översatt citat från beskrivningen som vi fick som underlag 

innan besöket. 

”Starck has managed to develop an open space hard to rank or classify which will remain in 

people’s minds and where Bilbao’s energy acquires a life of its own”. /Eva Jansson 

Adress: Plaza Arriquibar, 4. 48010 Bilbao 

 

Stadsvandringar – lördag 16 mars 

 

På lördagen var vi inbjudna till två stadsvandringar, en I Gamla Stan och en i det 

nyutvecklade området kring Guggenheimmuseet. Vädret var dock väldigt kallt så vi var 

tvungna att droppa av efterhand och lämna vandringen för att gå in och värma oss.  

 



Eftermiddagen var fri för eget upptäckande av Bilbao men på kvällen samlades vi för en 

gemensam middag. Vi valde då att återvända till Alhondiga Bilbao för att äta i deras 

restaurang.  

 

 

Bilbao allmänt 

Det som var så positivt och stimulerande var att få ta del av och se hur en gammal industristad 

stad ”på dekis”, delvis förstörd av en översvämning 1983, genom ett medvetet visionsarbete i 

framför allt stadsplaneringen blivit en attraktiv nyskapad kultur- och fritidsstad, med 

spännande, världsledande arkitektur och internationellt renommé.  

Och hur man genom att skapa ett bolag med ett tydligt uppdrag att förverkliga den 

övergripande visionen övervunnit alla hinder, detta genom att bl a i styrelsen ge plats åt alla 

de högsta berörda cheferna för olika verksamheter, och inte låtit något särintresse, som 

trafikflöden eller parkeringsmöjligheter, eller järnvägssträckningar, stoppa förverkligandet av 

den övergripande visionen om den attraktiva människovänliga staden. /Staffan Jonsson 

 

Länkar om Bilbao 

 Guggenheim Bilbao Museum www.guggenheim-bilbao.es 

 Basque Museum   www.euskal-museoa.org 

 Fine Arts Museum www.museobilbao.com 

 Other Museums in  Bilbao  www.bilbao.net/bilbaoturismo   

Bilbao Turismo>>HOME>>WHAT TO DO >>DAY>>MUSEUMS 

 AlhóndigaBilbao  www.alhondigabilbao.com 

 Touristic Bus www.busturistikoa.com 

 Touristic Boat www.bilboats.com 

 Walking Guided Tours www.bilbao.net/bilbaoturismo   

Bilbao Turismo>>HOME>>WHAT TO VISIT >>HOW TO VISIT BILBAO >>Bilbao Walking Tours 

 Bilbao Card www.bilbao.net/bilbaoturismo   
 Bilbao Turismo>>HOME>>USEFUL INFORMATION >> BILBAO CARD TOURIST CARD 

 

 General touristic  information on Bilbao and its province: 
http://www.mybilbaobizkaia.com/QueVer/QueVer.asp?Idioma=3 
 

 General touristic  information on the Basque Country: 
http://tourism.euskadi.net/en/ 

http://www.guggenheim-bilbao.es/
http://www.euskal-museoa.org/
http://www.museobilbao.com/
http://www.bilbao.net/bilbaoturismo
http://www2.bilbao.net/bilbaoturismo/index_ingles.htm
http://www.alhondigabilbao.com/
http://www.busturistikoa.com/
http://www.bilboats.com/
http://www.bilbao.net/bilbaoturismo
http://www.bilbao.net/bilbaoturismo
http://www2.bilbao.net/bilbaoturismo/index_ingles.htm
http://www.mybilbaobizkaia.com/QueVer/QueVer.asp?Idioma=3
http://tourism.euskadi.net/en/

