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1. Arrangör
Göteborgs Stads Trafikkontor inbjuder arkitektteam till en projekttävling för
stadsrummet vid station Haga i Göteborg. Tävlingen arrangeras i enlighet
med LOU i samarbete med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor, Park- och
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naturförvaltning samt Västtrafik, Västfastigheter, Trafikverket och Sveriges
Arkitekter.

2. Bakgrund
För att bättre koppla ihop regionens olika delar och för att skapa långsiktig
tillväxt
och hållbar
utveckling
har projekt
Västlänken initierats. Satsningen
och
under helgerna
dominerar besökare
till evenemang.
Ett antal större
målpunkter
Korsvägen
exempelvis Liseberg,
SvenskaGöteborg.
Mässan
innebärfinns
treruntnya
bytespunkter
i centrala
Förutom station Haga
och Universeum. I Renströmsparken och runt Näckrosdammen finns ett
kommer
det
byggas
stationer
på
Centralen
och
Korsvägen.
Vid samtliga
större lugn med stora öppna parkytor som är relativt glest befolkade. De
kringliggande
gör att pendeltågssystemet
det är studenter som dominerarihop med stombussar,
stationerutbildningslokalerna
knyts det lokala
området under dagtid.
expressbussar och spårvagn.
Den nya stationen med sina tre entréer förstärker Korsvägens roll som en
av de viktigaste knutpunkterna i Göteborg. De båda stationsentréerna vid
Korsvägen ger möjlighet till snabba byten mellan tåg och spårvagn, buss och
cykel, samt direktkoppling till evenemangstråket. Den tredje stationsentrén
vid Renströmsparken kopplar till universitetet runt Näckrosdammen samt till
Götaplatsen och Avenyn, men ingår inte i detaljplan för Station Korsvägen.

Station Haga kommer att ge en ökad tillgänglighet till viktiga lokala
målpunkter samt utbyggnadsområden runt Järntorget och Södra Älvstranden.
Stationen kommer att skapa ett nytt nav för kollektivtrafik i en värdefull,
omtyckt och kulturhistoriskt känslig miljö. Stadsrummet, tillsammans
med integrerade stationsbyggnader, är därför beroende av en omsorgsfull
gestaltning med särskilt hänsynstagande till kulturmiljön och en anpassning
till trafikens funktioner.

Västlänkens och station Hagas sammanhang i staden.
Översiktskarta Sweco/Göteborgs Stad

Trafikverket är ansvariga för den underjordiska stationen och dess uppgångar.
Västtrafik/Västfastigheter bygger ett resecentrumSTATIONEN
som en sömlös
fortsättning
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OCH STADEN
av Trafikverkets huvuduppgång i Kungsparken. Göteborgs Stad ansvarar för
det övergripande stadsrummet.
Stadsrummet som berörs av projekttävlingen befinner sig i mötet mellan tre
historiska stadsdelar, Inom Vallgraven, Haga och Vasastaden, som alla bär
på unika karaktärer. Ett resecentrum och en bytespunkt för kollektivtrafik
föreslås placeras mitt i Kungsparken, Göteborgs mest centrala stadspark.
På Pusterviksplatsen, en plats med höga kulturmiljövärden, föreslås en
ny stationsbyggnad. Gestaltning av den här livsmiljön kräver skärpa och
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precision. Därför har arrangörerna gemensamt beslutat att utlysa en
projekttävling för gestaltning av det aktuella stadsrummet.

3. Prekvalificering och deltagarrätt
Beställarens urvalsgrupp kommer efter prekvalificeringsprocessen välja ut fem
team som bjuds in att delta i tävlingen. Endast dessa har rätt att delta.

4. Syfte med tävlingen
Tävlingens syfte är att få fram ett gestaltningsförslag med ett tydligt
helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning av stadsrummet runt station
Haga.
Syftet är även att efter genomförd tävling, utan föregående annonsering,
handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet för fortsatt uppdrag. För
detaljerad beskrivning av det fortsatta uppdraget, se 13.5 Uppdrag efter tävlingen.

5. Vision
Tävlingsområdets kulturhistoriska miljö ska vävas ihop med ett nytt
tidslager. Områdets gestaltning ska bidra till att platsen förändras från
en trafikdominerad baksida till en tillgänglig och trygg plats med ökade
förutsättningar att fungera som en attraktiv mötesplats i staden.
Här kommer Västlänken att möta staden genom att erbjuda ett större
folkliv, ett ökat utbud av byggda gröna och blå stadsrum samt förbättrade
kommunikationer för boende och besökare. Stadsrummet präglas bland annat
av parkens villkor, vilket ger positiva effekter för miljön och rekreation i
området.

Visionsbild från Göteborgs Stads gestaltningsprogram för station Haga.
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6. Mål
Stadsrummet ska utformas utifrån platsens befintliga värden och ge positiva
effekter för vistelsemiljö och rekreation i området. Platsen uppvisar idag
en mångfald av urbana karaktärer och detta ska ses som ett värde att bygga
vidare på. Gestaltningen ska bidra till att stärka och knyta samman det lokala
vardagslivet, historien och stadslandskapet. Tilläggen till stadsrummet ska
få tillåtas att synas och vara vår tids bidrag till en kvalitativ och varierad
stadsmiljö.
Stort fokus läggs på minskning av biltrafik till förmån för gående, cyklister
och kollektivtrafik. Stadsrummet ska, ur transportperspektiv, användas
effektivt samt medverka till att minska trafikens negativa påverkan på hälsa,
klimat och miljö.
Det nya stadsrummet ska:
–– Vara väl genomtänkt och sammanhängande med hög arkitektonisk
kvalitet.
–– Bestå av urbana livsmiljöer som – med stort hänsynstagande
till känslig kulturmiljö – bevarar, kompletterar och förtydligar
1800-talsstaden.
–– Tillföra nya kvaliteter och värden som inbjuder människor att röra
sig genom och vistas på platsen.
–– Bilda en mångfald av rum, av olika karaktärer och kvaliteter,
med utgångspunkt i platsens befintliga identitet och med ett
respektfullt förhållningssätt till omgivande park och stad.
–– Ha stor omsorg om utrustning, möblering, belysning, materialval
och detaljer, på park-, torg-, hållplats- och kommunikationsytor
samt byggnader och byggnadsverk.
–– Stärka den gröna kopplingen mellan Haga Kyrkoplan och
Kungsparken samt bevara och förstärka ekosystemtjänster i
området.
–– Tillskapa attraktiva, tillgängliga, orienterbara och trygga rum för
alla, under alla tider på dygnet och året.
–– Vara en väl utformad, överblickbar resandemiljö med tydliga
entrépunkter och välfungerande stråk som uppmuntrar till hållbara
resor med kollektivtrafik, cykel och gång.

7. Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften består av att gestalta ett sammanhängande stadsrum som
omger station Haga. Platsen ska läka samman och möta de omkringliggande
stadskaraktärerna samt fungera som en arena för två nya stationsbyggnader.
Stationsbyggnadernas utformning styrs i hög grad av tekniska och logistiska
krav som relaterar till den underjordiska stationen. I tävlingsuppgiften ingår
att arkitektoniskt utforma en stationsbyggnad på Pusterviksplatsen där vissa
aspekter redan är låsta. Se 10.1.2 Stationsbyggnad på Pusterviksplatsen för närmare
beskrivning. I Kungsparken avser tävlingen att föreslå en arkitektonisk
karaktär av byggnaden i form av fasadgestaltning, där planlösningen är låst. Se
10.2.2 Resecentrum i Kungsparken för närmare beskrivning.
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De schaktningsarbeten som krävs för byggandet av underjordiska spår och
stationer innebär att befintliga kulturmiljövärden kommer att påverkas. Bland
annat förloras flera stora och karaktärsskapande träd i området. Inte minst av
denna anledning är det angeläget att gestaltningsuppgiften löses med en hög
grad av medvetenhet och hänsyn till befintliga värden.
Tävlingsuppgiften kan sammanfattas med att ta fram ett övergripande
gestaltningskoncept för de i tävlingsområdet ingående miljöerna. I detta ingår
att föreslå utformning av:
–– en stationsbyggnads arkitektoniska utformning
–– ett resecentrums fasadutformning
–– väderskydd vid spårvagn- och busshållplats
–– offentliga platsbildningar
–– trafikytornas materialval
–– övriga offentliga markytor
–– staket mellan körbanor vid spårvagn- och busshållplats
–– trappa till underjordiskt cykelgarage, inklusive dess omgivning
–– eventuella påkörningsskydd
–– ett mindre signalhus i Kungsparken, avseende platsanpassning
och materialval
–– trädplacering samt artval på vissa utpekade platser
–– två lanterniner i Kungsparken samt brand- och ventilationsschakt
på Smyrnatorget
–– överbryggning av höjdskillnader vid Pustervikskajen
För det kommande genomförandet ansvarar olika beställare enligt nedan:
–– Allmän platsmark, inklusive utrustning, möblering och belysning:
Göteborgs Stad
–– Stationsbyggnad/resecentrum i Kungsparken: Västtrafik/
Västfastigheter och Trafikverket
–– Stationsbyggnad på Pusterviksplatsen: Trafikverket
–– Väderskydd vid spårvagns- och busshållplatserna: Västtrafik/
Västfastigheter
–– Lanterninerna vid resecentrumet: Trafikverket
–– Brandgas- och ventilationsschakt vid Smyrnatorget: Trafikverket
–– Nerfarten till cykelgaraget: Trafikverket
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8. Tävlingsområdet och tävlingens förutsättningar
8.1 Tävlingsområdet

Station Haga ligger i skärningspunkten mellan tre klassiska
göteborgsstadsdelar: Inom Vallgraven, Haga och Vasastaden. Projekttävlingen
avser området mellan Haga Kyrkoplan och Smyrnakyrkan fram till
Rosenlundskanalen.
Tävlingsområdet ska betraktas som en sammanhängande helhet men har tre
delområden med olika karaktärer och särdrag:
1.  Pusterviksplatsen
2.  Bytespunkt Haga
3.  Smyrnatorget

8.2 Samordning
Tävlingsområdet består av en plats där Göteborgs Stad, Västtrafik/
Västfastigheter och Trafikverket ansvarar för tätt sammankopplade funktioner.
För att skapa möjligheter till en bra helhetslösning har därför de olika
parterna gått samman för att gemensamt arrangera tävlingen för station Haga.
Västtrafik/Västfastigheter och Trafikverket har för Västlänken ett gemensamt
ansvar för den totala stationsfunktionen. Trafikverket äger och har ett direkt
ansvar för att utveckla och förvalta stationsbyggnaden på Pusterviksplatsen
samt underjordiska spår, plattformar och plattformsförbindelser. Västtrafik/
Västfastigheter ansvarar för kompletterande resenärsservice i anslutning till
Trafikverkets huvuduppgång på station Haga.

8.3 Plan- och programhandlingar
Utformning och gestaltning av det berörda stadsrummet regleras i Detaljplan
för Västlänken, station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven,
Pustervik och Vasastaden i Göteborg (i fortsättningen kallat detaljplan) som antogs
av kommunfullmäktige 31 januari 2019 och förväntas vinna laga kraft under
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2019/2020. Tävlingsförslaget ska rymmas inom
denna detaljplan. Länk till detaljplan finns här
och på TendSign.
Kvalitetsprogrammet för detaljplaner för Västlänken är
en sammanvägning av flertalet olika rapporter
och inkluderar gemensamma förutsättningar för
Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik/
Västfastigheter. Programmet ingår i detaljplan
och beskriver projektets kärna, vision, kvaliteter
och riktlinjer. Programmet fungerar även som en
utvärderingsmodell för att jämföra nuläge med
den nya gestaltningen. För de tävlande fungerar
kvalitetsprogrammet som ett stöd för att förstå
arrangörernas prioriteringar då det gäller
befintliga och tillskapade värden.

Detaljplanens omfattning.

Gestaltningsprogram för station Haga har tagits fram av Göteborgs Stad.
Inom planområdet har Kretslopp och vatten ett arrendeavtal för återvinningsstation
och Göteborg
Nät ABsyfte
har ett arrendeavtal
för transformatorstation
Gestaltningsprogrammet ingår i detaljplanen och
harEnergi
som
att sätta
ramarpå
Göteborgs Stads fastighet Haga 715:15. Göteborg Energi Nät AB har även en
ledningsrätt för transformatorstation
på Akademiska
Husgrund
fastighet Haga 22:1.
för områdets fortsatta gestaltning. Gestaltningsprogrammet
ligger
till
Göteborgs Stads Parkerings AB har arrendeavtal för parkering på Göteborgs Stads
711:1.
för tävlingen och ska följas och särskilt beaktasfastighet
vidPustervik
utformning,
projektering
och utförande samt vid val av material.
Ortofoto över planområdet, röd linje visar plangränsen.

Göteborgs Stad, Planhandling

Smyrnatorget regleras i Detaljplan för Kvarteren 1-9 inom stadsdelen Vasastaden i
Göteborg som vann laga kraft 20 september 2002 samt Stadsplan för stadsdelarna
Haga, Lorensberg och Vasastaden i Göteborg från 1946. Ändring av detaljplaner
för järnvägstunneln Västlänken, som har vunnit laga kraft 2018, medger
att ventilationsanläggning för station Haga uppförs på en del av ytan till
en högsta totalhöjd om 1,5 meter över färdig mark. Detaljplanen och
stadsplanen har däremot inget som direkt går emot tävlingens övergripande
gestaltningsförutsättningar.
Trafikverket har upprättat Station Haga – Gestaltningsprogram rör framförallt de
underjordiska stationsmiljöerna, vilket kan fungera som stöd för de tävlande
som vill förstå kopplingen mellan stadsrummet och gestaltningen av det som
händer under mark.
Västtrafik har tagit fram Programhandling för Västlänkens tre stationer samt en
fördjupad del för station Haga. Västtrafik har även en framtagen Arkitekturmanual
som anger inriktningen för nybyggnationer. Här finns riktlinjer som för de
tävlande är aktuella för resecentrumet men även utemiljön samt väderskydd.

8.4 Befintligt skydd
Tävlingsområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, Göteborgs
innerstad (O2:1-5), enligt 3 kapitel 6§ miljöbalken. Inom området möts tre av
riskintressets delområden:
–– Staden inom vallgraven med parkbältet
–– Haga-Masthugget
–– Vasastaden med omnejd
Samtidigt är Västlänken ett riksintresse för framtida järnväg, enligt 3 kapitlet
8§ miljöbalken samt ett nationellt och regionalt utpekat stråk.
Byggnation av station Haga kommer att påverka riksintresse för kulturmiljö
negativt. Den negativa påverkan beror framförallt på att byggnationen av
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järnvägstunneln sker i öppet schakt, vilket påverkar park- och trädmiljöer.
Stationen och den nya bytespunkten innebär också att denna del av
Kungsparken blir mer hårdgjord och att byggnader tillkommer på vad en gång
i tiden var fästningens fältvall. Målet för gestaltningen av stadsrummet vid
station Haga är att med utgångspunkt i befintliga kulturvärden läka de skador
som uppstår vid byggandet av stationen samt tillföra nya värden.
Trädalléer inom planområdet omfattas av ett generellt biotopskydd enligt 7
kapitel 11§ miljöbalken. Detta innebär att det är en förutsättning att alléträden
ska återskapas efter schaktarbetet och att en ändring av alléerna eller annat
artval ej är aktuellt i tävlingen.
Inom tävlingsområdet finns fornlämning Göteborg 216:1, dvs. lämningar efter
fästningsstaden med bland annat bastioner, vallgrav och fältvall. Se vidare i
Fördjupad kulturmiljöbeskrivning för Haga Kyrkoplan med omgivning.

Fördjupad kultur
Haga Kyrkop

Fördjupad kulturmiljöbeskrivning: Haga Kyrkoplan

Grönskan från vallgravsstråket förs in i den
täta kvartersstaden

Platsbildning från 1866 som utgör
ett öppet rum i rutnätsstaden

Länk till Kungsparken
med stora träd

Engelskt parkideal

Stora träd från tiden för
parkens anläggande

Friliggande monumentalbyggnader

Den rektangulära formen,
utskuren ur rutnätsplanen

Historisk inramning

Bilden visar ett utdrag från bilagan Fördjupad kulturmiljöbeskrivning för Haga Kyrkoplan med omgivning och
beskriver den gröna kopplingen mellan Kungsparken och Haga Kyrkoplan.
Karaktärsdrag

Haga Kyrkoplan är omgiven av rutnätsstaden på tre sidor. Parken har därmed
en rektangulär form och den upptar en yta som motsvarar ungefär 6 stadskvarter av den kvartersstorlek som återfinns i Haga. Den förbinder två av den
centrala stadens viktigaste alléstråk: Nya Allén och Vasagatan. Parken domineras av de två solitärbyggnaderna, Hagakyrkan och Samhällsvetenskapliga
biblioteket, i en monumental och uttrycksfull tegelarkitektur. Platsen ramas
in i öster av Vasastadens eleganta stenhusfasader och i väster av Hagas småskaliga bebyggelse. I söder möter Handelshögskolan från 1950-talet och i norr
ansluter Kungsparken med Nya Allén.

9. Platsförutsättningar

9.1 Stadsbild och kulturmiljö

biblioteket av en grusplan där idag ett minnesmärke över Raoul Wallenberg är
uppfört. Den tidigare dammen norr om Samhällsvetenskapliga biblioteket är
omgjord till en blomsterplantering. Under 1900-talets senare del tillkom de
klippta avenbokshäckar som finns på platsen idag, i syfte att åstadkomma en
viss avskärmning mot omgivande gator.

Baksideskaraktär mot öst

I parkens östra del har en inhägnad lekplats tillkommit. Här finns också en
återvinningscentral, cykelställ för lånecyklar och en transformatorstation,
vilket gör denna del av parken lite till en baksida.

Station Haga placeras mitt i Göteborgs hjärta. Här möts kulturhistoriskt
Karakteristika
viktiga
stadsrum och området kännetecknas
av en rik blandning av bostäder,
Idag är många av parkens träd mycket stora, och flera är från tiden då parken • Den rektangulära formen, utskuren ur rutnätsstadens planmönster.
av Vasastadens, Hagas
och Handelshögskolans
arbetsplatser,
samt
kommersiella
verksamheter.
Här
finns ävenfasader.
anlades
på 1800-talet. Någrautbildning
lindar är mycket stora,
med imponerande
stam- • Inramningen
omfång och ansenlig höjd. I takt med att träden blivit större har antalet re- • Den skarpa gränsen mellan bebyggda bostadskvarter och park.
• Hagakyrkan ochsamt
SAmhällsvetenskapliga
monumentalarkitek
storamenparkytor
högahar naturochsenare
kulturvärden
sociala biblioteket,
värden.
I
ducerats,
nyplantering avmed
träd och buskar
genomförts under
tur i parkmiljö.
år. Parkens gräsytor är slitna och grusgångarna har förlorat sina distinkta kantde
flacka
delarna
runt
tävlingsområdet
breder
den
täta
bebyggelsen
i
•
Parkens
fria
former,
med
rötter
i
den
engelska
landskapsparken.
er. Nivåskillnaden mellan parken omkring Hagakyrkan och de lägre liggande
De stora och uttrycksfulla träden från tiden för parkens anläggande
gatorna
Sprängkullsgatan
och Parkgatanut
tas sig,
upp av med
relativt brant
sluttande •Kronan
Haga
och Vasastan
Skansen
• Anslutningenoch
i norr Landalaberget
till Kungsparksstråket och som
Nya Allén samt till
gräsytor som begränsar nyttjandet av dessa delar av parken för vistelse.
Vasagatans
allé
i söder.
gränsmarkeringar.
Innanför
Vallgraven
reser
sig
Kungshöjd
och bildar en
Mellan Hagakyrkan och Samhällsvetenskapliga biblioteket
Liksom
tidigare
domineras
mellan Hagakyrkan
och Samhällsvetenskapliga
gräns
mot
detytanflacka
landskapet
i norr. Haga Kyrkoplan separerar de täta
kvartersstrukturerna och från de omgivande kullarna ges utblickar
över
19
omgivningarna. Kvartersbebyggelsen och de tätbevuxna parkerna gör att
siktstråk från det flacka tävlingsområdet till största del finns längs gatorna och
kanalen.
Imponerande träd mot norr

Stadsplanemönstret är välbevarat och domineras av strukturerna från
1866-års stadsplan, inspirerad av esplanadsystemet i Paris. Detta historiska
sammanhang är fortfarande starkt framträdande i området.
En kulturmiljöanalys har upprättats för identifikation av befintliga värden.
De mest centrala egenskaperna för planområdets kulturhistoriska värden kan
sammanfattas i följande sex punkter:
–– En unik grön kil som åskådliggör historien

10

Upplevelse och rumsliga samband

Haga Kyrkoplan fungerar som ett rogivande avbrott i den
tersstaden. Den öppna rumsligheten ger ljus och luft m
stadsdelarna. Den upplevs också som ett tydligt avbrott
storskaliga Vasastaden och det småskaliga Haga. Platsen
sorgsfullt utformad bebyggelse som tillsammans skapar vac
är informell och inneslutande med en tydlig rumskänsla, e
skapas av de intilliggande fasaderna i Haga och Vasa, KT
samt genom de höga träden och platsens relativa höjdlä
dimensionen på platsen, som kommer till uttryck i solitä
omgivande husfasaderna och de stora träden förmedlar
kontinuitet. Miljön illustrerar hur staden växt fram, utveckl
och ger på så vis en upplevelse av tidens gång och en kän
som nutid.

Den socialhistoriska berättelsen är närmast ikonisk i sin form
där Kungsparkens romantiska parkmiljö förts vidare och bo
som en grön kil mellan två olika sociala livsrum i kvarterss
förmedlad av kyrkobyggnaden som tronar självständigt på
ande grönska mot det världsliga livets larm utmed Hagas
bebyggelsefronter mot Haga Kyrkopark.
I vy från Sprängkullsgatan ges betraktaren en god utblick

–– En intakt stadsplan med inspiration från kontinenten
–– En park- och trädgårdshistoriskt värdefull miljö
–– Ett viktigt historiskt rum präglat av 1800-talets ideal

Snedbild 2014 – ny behövs

–– Viktiga visuella samband med värdefulla siktlinjer
–– Den befästa stadens fornlämningar

I tävlingsområdet möts tre stadsdelar: Haga, Vasastaden och Inom Vallgraven.

9.1.1 Pusterviksplatsen

Hållbar stad – öppen för världen
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Fram till 1800-talet var Vallgraven ett befästningsverk med tillhörande
bastioner. När dessa revs rätades en del av vallgraven ut och
Rosenlundskanalen blev en av Göteborgs viktigaste hamnar. Kajen var ofta
fylld av skutor som lastade av tegel till stadens nya stadsdelar. Idag består
kajstråket av parkeringsplatser. Tillsammans med Feskekôrka (fisk- och
skaldjursmarknad från 1874) och Högre latinläroverket (läroverksbyggnad i
nyromantisk stil från 1862) har den här platsen fortfarande en prägel av 1800tal, bland annat genom kanalens kajanläggning med trappor, stensättning,
kättingar och belysningsstolpar.

9.1.2 Kungsparken och Nya Allén (framtida ”Bytespunkt Haga”)
Inspirerat av andra europeiska befästningsstäders transformation tillkom ett
brett allé- och parkstråk som skiljde Innerstaden från de nya stadsdelarna.
Kungsparken anlades under 1840-talet och hämtade sin karaktär från
den klassiska engelska landskapsparken. Tanken var att man skulle få en
komprimerad upplevelse av olika naturtyper när man flanerade igenom det
gröna stråket. Parken består idag av olika rumsligheter med olika karaktärer.
För många göteborgare utgör parkytorna en grön lunga och fungerar som
viktiga platser för rekreation.
Kungsparken är Göteborgs mest centrala stadspark och fyller som sådan inte
bara en viktig funktion för människor utan för hela ekosystemet i staden.
Parken har en hög ekologisk mångfald med många gamla träd med höga
natur- och kulturvärden. Vid Haga Kyrkoplan går Kungsparkens grönska in
i stadsstrukturen och skapar en unik grön koppling. Parken används frekvent
för picknick, lek och solbad under sommarmånaderna.
Nya Allén var från början avsedd för både trafik med häst och vagn (och
senare biltrafik) och gående mellan den centrala stadens nordöstra och
sydvästra delar. Det var en bred boulevard, planterad med fyra rader av träd.
Idag domineras däremot Nya allén av motorfordonstrafik. Det som tidigare
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karakteriserades av ”gata genom park” är idag en ”parkrest mellan trafikleder”.

9.1.3 Haga Kyrkoplan
Platsen ligger utanför tävlingsområdet men har en viktig roll då detta
fortfarande är den enda plats i staden där grönstråket längs vallgraven dras in
i den täta kvartersstaden. Haga Kyrkoplan fungerar som ett värdefullt grönt
inslag i staden och har använts för lek och rekreation i snart 150 år. Den
historiska miljön med den intilliggande vallgraven, Kungsparken och Nya
Allén samt stadsdelarna Vasastaden och Haga, förmedlar en tydlig upplevelse
av historisk kontinuitet och illustrerar hur staden växt fram, utvecklats och
förändrats.
När det Gamla Stadsbiblioteket uppfördes på 1890-talet gjordes hela området
om till park, med kyrkan och biblioteket som två solitärer. Parken, som då
hade en tydlig koppling till allé- och parkstråket utmed kanalen, upplevs inte
länge sammankopplad till Kungsparken.
Den södra uppgången från Västlänken kommer att integreras i en nybyggd
del av Handelshögskolans kvarter i hörnet Vasagatan/Haga Kyrkogata.
En internationell arkitekttävling för den här byggnaden avgjordes 2015
och resulterade i ett tillägg av Johannes Norlander Arkitektur och Arup.
Byggnaden planeras att stå klar år 2023.

9.2 Offentlig konst
För konst i Västlänken och anslutande stadsrum finns Kronotopia, ett
övergripande konstprogram med en gemensam övergripande konstnärlig
tematik – tid (kronos) och rum (topos). Konstprogrammet har tagits
fram av Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik med respektive
konstorganisation Göteborg Konst, Statens konstråd och Konstenheten
Västra Götalandsregionen.
För Västlänkens station Haga har Trafikverket tillsammans med Statens
konstråd hållit en internationell konsttävling där Huang Yong Ping vann
med förslaget Rainbow Serpent. Konstverket består av ett 318 meter långt
pytonormskelett som binder samman stationens underjordiska plattformar
med stadsrummet ovanför. Den största delen av den stora kroppen ligger
under jord, där delar av skelettet
får en skimrande effekt. Några
delar av skeletten kan skymtas
utifrån i parken samt ovan entrén
till ett cykelgarage. Skulpturen
återger stationens båglinjer, tågens
R A I N B OW
former och spårens krökar och
tar ett helhetsgrepp som får
SERPENT
inflytande över hela station Hagas
arkitektur. För mer information se
Project for Haga station
bilaga Rainbow Serpent Hagakyrkan.
Göteborgs Stad och Göteborg
Konst kommer att fortsätta
arbeta med konst i det berörda
stadsrummet eller i anslutning till
detta. Ett konstprojekt kommer
att starta efter den aktuella
tävlingens genomförande och
förhålla sig till tävlingsförslagets
gestaltningsgrepp av stadsrummet.

54 57 55 74

Ormens huvud kommer upp från cykeltrappan som leder
ner till det underjordiska cykelgaraget på stationen.
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9.3 Trafik
Nya Allén är ett av de viktigaste cykelstråken i centrala staden i öst-västlig
riktning. I nord-sydlig riktning går de mest frekventerade cykelstråken i
Sprängkullsgatan och över Rosenlundsbron.
Kungsparken är också ett mycket viktigt promenadstråk, liksom
Sprängkullsgatan och flera av de mindre stråken som ansluter till
Kungsparken. Från tävlingsområdet och söderut är Haga Kyrkogata ett
väl använt gångstråk. Längs Haga Kyrkoplans östra sida finns idag inget
gångstråk. Gångtrafiken är istället förlagd utmed byggnaderna på gatans östra
sida.
I området möts även motorfordonstrafiken i korsningen Nya Allén/
Sprängkullsgatan. Tillsammans med den öst-västliga spårvagnstrafiken
skapas här en trafiksituation som kännetecknas av otydlighet för oskyddade
trafikanter. Utanför tävlingsområdet planeras Sprängkullsgatan att rustas upp
för att öka framkomligheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

9.4 Prognoser
Västlänkens station i Haga kommer att innebära en förändring för Haga som
hållplats, då en helt ny bytesmöjlighet möjliggörs. I rusningstrafik år 2035 har
Västtrafik:
–– 1800 tågresenärer per timme, med station Haga som start och mål
–– 2500 resenärer per timme, med spårvagn/buss som start och mål
–– 2000 resenärer per timme, som byter mellan tåg och
spårvagn/buss
–– 500 resenärer per timme, som byter mellan spårvagn och buss
Ovanstående motsvarar 50 000 resor per dygn inom station Haga.
När tåg stannar på station Haga beräknas hälften av de avstigande
passagerarna gå eller cykla till sin målpunkt, som främst ligger norrut i
stadsdelen Inom vallgraven. En mindre andel av resenärerna, cirka 40 %, går
eller cyklar söder- och västerut och endast ett fåtal ska österut. Av den andra
hälften, som ska vidare med kollektivtrafik, ska 75 %, väster- eller söderut och
övriga 25 % österut.
Av de som stiger på tågen kommer knappt hälften via kollektivtrafik ovan
mark och drygt en fjärdedel kommer gående och ungefär lika många med
cykel.
I enlighet med Göteborgs Stads övergripande prognoser kommer
cykeltrafiken öka kraftigt de kommande åren. Gällande detaljplan tar höjd för
en tredubbling av cykeltrafiken. De stora cykelströmmarna ställer höga krav
på kapacitetsstarka korsningslösningar i cykelnätet. Särskilt viktigt är detta
i korsningen vid Allén Sprängkullsgatan/Rosenlundsbron där mycket stora
cykeltrafikmängder väntas.
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Programhandling
9162 Västlänken, Station Haga
2016-06-30 , rev. 2019-04-04 bilaga till
projekttävling Station Haga

10.

Version: PA3
Sida:5(13)

Program

Illustrationen visar förhållandet mellan den underjordiska stationen och dess förhållande till stadsrummet som är aktuellt för tävlingen

Station Haga med tågplattormar och de tre uppgångarna: Entré mot Pustervik, Huvudentrén och Entré till
Handelshögskolan.

10.1 Gestaltning
av Pusterviksplatsen
Utformningen
av Västtrafiks
byggnad i Station Haga har tagits fram i en samverkansprocess med
Trafikverket
och
Göteborgs
stad.
Västtrafiks byggnad ansluter direkt till och som en sömlös
10.1.1 Pusterviksplatsen
fortsättning
Trafikverkets
huvuduppgång
Haga. Byggnaden
kommer att placeras i en
Platsen ger iav
dagsläget
invånare
och besökarevid
en Station
vattenupplevelse
och
kulturhistorisk
känslig
miljö
och
Länsstyrelsen
har
under
processen
yttrat
sig
om risken för påtaglig
stärker Göteborgs karaktär av hamnstad. Pusterviksplatsens gestaltning
skada
på
kulturmiljö.
Under
detaljplaneprocessen
har
därför
Västtrafik
drivit
gestaltningsprocessen
bör knyta an till platsens historia som last- och fiskekaj och förstärka både
relativt
långt för attoch
kunna
möte upp
Länsstyrelsens
yttrande.
Mer om
vattenupplevelsen
karaktären
av mot
hamnstad.
Utmed kanalen
kommer
enbyggnadens
kajpromenad med vistelseytor
i tvåi nivåer
gestaltningsprinciper
finns att läsa
Bilagaatt
1. skapas. Gestaltningen av den
platsen är en viktig och central uppgift i tävlingen. Platsen har idag en karaktär
Västtrafik
för kompletterande
resenärsservice
till Trafikverkets huvuduppgång
med stora ansvarar
kulturhistoriska
värden och väl
bevarade delari anslutning
som stenarbeten,
från
Station
Haga.
Västtrafik
önskar
erbjuda
resenärerna
vänthall,
kioskförsäljning
och café. Möjlighet
kättingar och belysningsstolpar. Tillägg bör utformas med medvetenhet
till
två
kommersiella
aktörerer
med
kompletterande
koncept
är
viktigt
för
servicenivån
och den sociala
om dessa värden. Målet är att platsens utformning ska väva ihop Alléns
tryggheten,
för resenärerna
ochoch
för stärka
de somsambandet
arbetar i verksamheterna.
trädstruktur,både
kajstråkets
materialitet
mellan kanalens Även om entrébyggnaden
vattenyta
stadsrummet.
ovan
markoch
rymmer
både Trafikverkets rulltrappor, trappor och hissar och Västtrafiks kompletterande
resenärsservice gestaltas den som en byggnad i samverkan mellan parterna. I detta skede har Västtrafik
Cykelparkering
i marknivå vidsom
stationsbyggnaden.
antal
cyklar,
haft
initiativet i anordnas
gestaltningsprocessen
under våren 2015För
tagits
fram
i samverkan med Trafikverket
se
10.4.7
Trafik.
och Göteborg stad.
De tävlande ska även ge artförslag på, samt föreslå placering av, nya träd i
Kungsparken, mitt emot Pusterviksplatsen.
Närmast kanalen ligger kajen på dagens höjdnivå men sluttar gradvis mot
den nya stationsbyggnaden. Gatan mellan Rosenlundsbron och korsningen
med Nya Allén höjs något mot dagens nivå. Tävlingsuppgiften inkluderar
gestaltning av nivåskillnadens överbryggning. För exakta höjder se Detaljplan
för Västlänken, station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven,
Pustervik och Vasastaden i Göteborg.

10.1.2 Stationsbyggnad på Pusterviksplatsen
På Pusterviksplatsen kommer en av station Hagas norra uppgångar att finnas.
Byggnaden ska erbjuda en plats för väntan, information och kommunikation
till tågen. Stationsuppgången kommer vara viktig för resenärer som har
sitt mål i stadskärnan, dit det är enkelt att ta sig över Rosenlundsbron.
Stationsbyggnaden ska även fungera som utrymningsväg för resenärer och
angreppsväg för räddningstjänsten i händelse av olycka på stationen.
Byggnadens funktioner i form av hissar, trapphus och placering av

Västtrafiks
nya resecentrum
vid huvuduppgången
Station
Haga.
teknikutrymmen
är låsta eftersom
de relateraritill
den färdigprojekterade

underjordiska stationen. I övrigt regleras byggrätten och utformning i
detaljplan. Bilaga Fasta förutsättningar - Stationsbyggnad på Pusterviksplatsen
visar storleken och placeringen av de låsta funktionerna samt byggrättens
utbredning. Tävlingsuppgiften består av att utforma byggnadens utifrån dessa
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förutsättningar.
Byggnaden ska ges en högkvalitativ
arkitektonisk gestaltning som ska
ta sin utgångspunkt i delområdets
kulturhistoriska identitet. Alléträd ska
kunna återplanteras eller nyplanteras
längs byggnadens södra fasad. Plantering
träden,
och möjlighet förRosenlundskanalen,
träden
1.avDel
av Pusterviksplatsen,
Rosenlundsbron och norra
att
utvecklas,
ska
ges
företräde
vid
brofästet
utformning av byggnaden.

Rosenlundskanalen var en av Göteborgs viktigaste hamnar under 1800-talet och var
tidigt
fiskförsäljarnas hemvist.
kajanläggning med trappor, stensättning,
Stationsbyggnadens
visuella Kanalens
kopplingar
kättingar
och gamlaska
belysningsstolpar
till omgivningen
förstärkas medger tillsammans med Feskekörka och gamla
glasade partier
medan
tätaprägel
delar av
av1800-tal. Rosenlundskanalen har ett stort
läroverket
området
en stark
byggnaden ska genom
kläs med
beständiga
upplevelsevärde
att föra
in vatten i stadsmiljön. Närvaron av vatten stärker
material som
patineras
vackert. På så
Göteborgs
karaktär
av hamnstad.
Plan

sätt kan byggnaden med tiden bli ett tillskott

Entré Pustervik

Ritningen visar de låsta funktionerna i
På
strax sydväst
om Rosenlundsbron
föreslås en av station Hagas
tillPusterviksplatsen
vyn över Pustervikskajen.
Byggnaden
bör
relation till byggrättens utbredning.
norra
uppgångar.
är viktig för
utformas
så att Stationsuppgången
den förhåller sig medvetet
till resenärer som har sitt mål i
de omgivande
stadsrummens
karaktärer.
stadskärnan
dit det
är enkelt att taskilda
sig över
Rosenlundsbron. Härifrån är det också
gångavstånd till Järntorget och de nya utvecklingsområdena västerut. Väster om
Byggnadenplaneras
ska genom
sin där
formgivning,
färgoch
ta särskild
uppgången
en plats
angöring förmaterialval
färdtjänst, och
lämning
hämtning samt
hänsyn
till
omgivande
kulturmiljö
och
stadsbebyggelse.
Detta
innebäroch
bland
parkering för funktionshindrade samt ett fåtal platser för korttidsparkering
taxi.
annat
att
byggnaden
ska
utföras
med
särskilt
stor
omsorg
med
avseende
på
Ytan ska också innehålla parkeringsplatser för Räddningstjänstens servicefordon. För
utseende och utförande. För kompletta gestaltningsförutsättningar, se bifogad
att nå denna parkering behövs infart genom allén, varför alléträden behöver
detaljplan med tillhörande plankarta och planbeskrivning. Här regleras även
återplanteras
med förslagsvis
ett större
de illustrationer
berörda trädparen.
stationsbyggnadens
utbredning
och avstånd
höjd. I mellan
bifogade
över
Cykelparkering
kan
anordnas
i
marknivå
vid
uppgången.
Pusterviksplatsen visas ett tidigare förslag till utbredning.

Tidigare
som visar på utformning
och placering av stationsbyggnaden
Idéskiss visar
vy idéskiss
mot stationsbyggnaden
på Pusterviksplatsen.
Bild framtagenpåavPusterviksplatsen.
Trafikverket genom
Abako arkitektkontor AB.

specificerade
krav
från Trafikverket
kan sesDet
i bilaga
IÖvriga
Norra Allégatan
föreslås
attpå
debyggnaden
befintliga trafikytorna
omdisponeras.
ger plats åt
Specificerade krav
- Stationsbyggnad
på Pusterviksplatsen.
dubbelriktade
snabbcykelbanor
på bekostnad
av ett gräsfält närmast den södra
trädraden. Gång- och cykelbanor föreslås på båda sidor av Norra Allégatan.

10.2 Gestaltning av bytespunkt Haga (Kungsparken, Parkgatan,

Del av gatan mellan korsningen med Nya Allén och Rosenlundsbron höjs något mot
Sprängkullsgatan
samt
Södra
dagens
nivå. Närmast bron
är nivån
+3,Allégatan)
2 meter och +3,6 närmast korsningen. Längs
med
kajen
sluttar
ytan
gradvis
från
nivån
10.2.1 Kungsparken och Parkgatan vid bron till en nivå väster om byggrätten på
+2,7 meter. Närmast kanalen ligger kajen på dagens nivå som är ungefär +1,6 meter.
Jämfört med idag
kommer
byggnationen
avmed
Västlänken
göra platsen
Mellanskillnaden
kan
exempelvis
överbryggas
en längsgående
trappa.mellan
Lägsta
nivå på färdigt golv i byggnaden ska vara + 2,8 meter. Golvnivåerna i byggnaden kan
med fördel följa omgivande marknivåer, under förutsättning att en god tillgänglighet
Göteborgs Stad, Planhandling
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39 (102)

Haga Kyrkoplan och Kungsparken betydligt mer öppen. Målet är att hela
platsen ska upplevas som en integrerad del av parken samt stärka den
visuella, historiska och ekologiska kopplingen mellan Kungsparken och Haga
Kyrkoplan.
Här är den befintliga parken, gestaltad utifrån den engelska parkens principer,
av stort värde för kulturmiljön och för avläsbarheten av platsens historia. De
nya inslagen bör förstärka dessa värden.
Platsen i sin helhet och bytespunkten i synnerhet ska vara tillgänglig och
lättorienterad, med tydliggjorda rörelsemönster och målpunkter.
I tävlingsuppdraget ingår även att gestalta och beskriva placering av
väderskydd för spårvagn- och busshållplatserna. Västtrafik ser gärna att
underkant av tak ligger på +2,4 meter, dels för att skydda resenären och dels
för att minimera skadegörelse. Fasta föremål ovanför spårvagnsräls ska vara
minst 5,5 meter över rälsen. Se bilaga Utrymmesbehov för spårväg för exakta
förutsättningar.
Träd som tidigare stått på platsen för schaktet har fällts eller flyttas. Alléträd
kommer att återplanteras inom området enligt illustrationsplan. Träd ska
föreslås i anslutning till stationsbyggnaden, för att ge upplevelsen av byggnad
i park, och på plattformarna, för att så långt möjligt restaurera den gröna
kopplingen mellan Haga Kyrkoplan och Kungsparken. I tävlingsuppgiften
ingår att föreslå placering samt arter på de nya träden. Exakta förutsättningar
för träden beskrivs i bilaga Trädens förutsättningar vid station Haga.

Planen visar de träd som kommer återplanterats samt de platser där placering av nya träd återstår

Mellan körbanorna vid Västtrafiks hållplats ska ett skyddsstaket och en
trafikfålla gestaltas inom tävlingsuppgiften. Information om trafikfållan samt
utbredning av skyddsstaketet återfinns i bilagan Beskrivning av skyddsstaket och
trafikfålla.
Ett signalhus för spårvagn- och busstrafiken kommer att placeras i
Kungsparken. I tävlingsuppgiften ingår att föreslå metod för att integrera
signalhuset i platsens gestaltning avseende platsanpassning och materialval.
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10.2.2 Resecentrum i Kungsparken
Stationsbyggnaden i Kungsparken kommer att vara huvuduppgången till
Västlänkens station Haga. Stationsbyggnadens huvuduppgift är att på ett
tydligt och effektivt sätt hantera bytesströmmarna mellan tåg, bussar och
spårvagnar. Utanför stationsbyggnaden går spårvagnstrafiken västerut, vilket
förväntas vara den största resanderiktningen.
I Trafikverkets pågående projektering är stora delar av byggnadens
förutsättningar redan bestämda, se detaljer i bilaga Fasta förutsättningar
Resecentrum Kungsparken från Västtrafik. För tävlingen är en gestaltning av
byggnadens fasad aktuell.
Byggnaden ska genom sin formgivning, materialval och färg ta särskild hänsyn
till omgivande kulturmiljö och stadsbebyggelse. Detta innebär bland annat ska
byggnaden ska utföras med särskilt stor omsorg med avseende på utseende
och utförande. Vidare ska baksideskaraktär mot parken undvikas. För
kompletta gestaltningsförutsättningar, se bifogad detaljplan med tillhörande
plankarta och planbeskrivning.
På grund av trygghetsaspekter är det viktigt att det finns ett socialt samspel
mellan utemiljö och interiöra platser i stationsbyggnaden där transparens
och öppenhet är två viktiga aspekter att beakta. Samtidigt måste byggnadens
solavskärmning tillgodoses.
Vikt bör läggas vid hur byggnaden stödjer upplevelsen av det historiska
stadsrummet och samspelar med den romantiska park som byggnaden utgör
en del av.
Entréer för resenärer sker söderut mot hållplatsen, norrut mot Allén samt
mot sydost, i anslutning till det nya stråket i Haga Kyrkogatans förlängning.
Nya platser för vistelse samt uteservering skapas öster om byggnaden, medan
hållplats och väntytor finns i söder och väster.
I anslutning till stationsbyggnaden byggs lanterniner, som släpper ner ljus
till stationsanläggningens mellanplan. Placeringen och formen är låst och
höjden är satt till huvudsakligen 0,5 m över marknivå. Materialbeklädnad av
lanterninerna ingår i tävlingsuppdraget. Stationens mellanplan kommer även
få dagsljusinsläpp från taket på stationsbyggnaden.

Tidigare idéskiss på resecentrumet i Kungsparken som visar på möjlig utformning, placering och relation till
bytespunkten.

Övriga specificerade krav på byggnaden från Trafikverket kan ses i bilaga
Specificerade krav - Resecentrum Kungsparken.
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10.2.3 Området vid Södra Allégatan
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cyklister högre än idag bland annat genom att ett nytt gångstråk skapas längs med
Haga Kyrkoplan som därigenom kommer upplevas som mer tillgänglig. Cykel- och
biltrafiken delar på gatans utrymme. För att ge plats åt den föreslagna gatusektionen
föreslås att den snedställda parkeringen längs gatans västra sida, ersätts med
längsgående parkering. Det nya gångstråket löper vidare över Smyrnatorget, som
enligtPå
trafikförslaget
upprustas
i samma
andaoch
och brandgasventilation.
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2
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för ventilationen uppgår till 40 m och får utföras till en höjd av 1,5 meter.

En god utformning av denna tekniska anläggning är en gestaltningsmässig

Service-,
utryckningsoch underhållstrafik
utmaning.
I tävlingsuppgiften
ingår materialbeklädnad och utformning av

ovanska
mark.
Kringschaktet
uppgångarna
ytor finnas för uppställning av Räddningstjänstens fordon vid
utryckning samt parkeringsplatser för dessa, och andra utryckningsfordon. Även
På torget görs även plats för Styr och Ställ-cyklar (hyrcyklar som tillhandahålls
driftsfordon, som behövs för att underhålla järnvägsanläggningen och andra tekniska
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lämning och hämtning, parkering för funktionshindrade samt ett fåtal platser
för korttidsparkering och taxi. Ytan
innehåller även två parkeringsplatser
(6x12 meter) för utryckningsfordon
av typ LOS, inom 25 meter från
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Vid resecentrum i Kungsparken krävs också angöringsytor för varutransporter
till och från servicefunktionerna samt för arbete med planerat underhåll av
byggnaden.
Transporter för avfallshantering från resecentret kommer att ske med mindre
fordon som angör via cykelbanan norr om byggnaden.
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10.4.2 Belysning
Spårväg och gata löper parallellt och får sin egen belysning från
belysningstolpar på jämna avstånd. För att området vid station Haga ska bli en
målpunkt och uppfattas som en attraktiv plats även på kvällen måste ljuset på
platsen ha en lägre skala och vara nära människorna. Ljuset kan till exempel
vara integrerat i möbler, handledare, broar, tak, skyltar, lanterniner och konst.
Ljuset kan också vara projicerat på marken eller på grönska.
10.4.3 Vegetation – hållbarhet
Träden i parken är bärare av kulturella och historiska värden och en
återplantering kommer att vara en förutsättning för projektets genomförande.
Genom att integrera ekosystemtjänster i tävlingsförslaget kan de nya platserna
aktivt bidra till parkens karaktär och mångfald.
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10.4.4 Material – hållbarhet
Robusta och gedigna material är en förutsättning för god hållbarhet i offentlig
miljö med stort slitage. De material som föreslås ska vara sådana som åldras
väl. Färgskalan ska harmoniera med omgivningen. Tävlingsförslaget ska utgå
från förutsättningarna i policy- och riktlinjedokumentet Stadens färg, som
endast kan kringgås om förslagen är mycket väl motiverade.
Den gestaltade livsmiljön ska utstråla resurshushållning genom att material
har valts med tanke på återvinning och återbruk. Vid framtida förändringar
av platsen ska platsens material ses som en resurs som kan användas på andra
platser.
Hårdgjort material i parkmiljö ska företrädesvis bestå av stenmjölsytor.

10.4.5 Påkörningsskydd
Samtliga stationsbyggnader ska utformas på ett sätt som omöjliggör att ett
större fordon kan köra in i byggnaden. Trappan ner till cykelgaraget ska
utformas på ett sätt som omöjliggör nedkörning med ett större fordon samt
förhindrar påkörning av spårvagn vid urspårning. Detta kan både lösas genom
att placera påkörningskydd utanför byggnaderna, eller genom att integrera
påkörningsskydd i byggnaderna.
10.4.6 Tillgänglighet och orienterbarhet
De nya stadsrummen och resandemiljöerna måste vara både fysiskt och socialt
tillgängliga för alla människor som rör sig i staden. Platserna ska upplevas
trygga både natt och dag och året runt. Trafikmiljöerna ska vara säkra och
lätta att förstå. Buss- och spårvagnshållplatser ska vara tydligt markerade och
inordna sig i stadsrummet. Det ska även vara lätt att orientera sig till och
från stationsbyggnader och hållplatslägen, likväl som till publika målpunkter i
omgivningen och till stråken som leder vidare i staden. Tydlighet är speciellt
viktig för besökare utan lokal förankring.
Korsningar ska läggas med en slät sten, för god tillgänglighet och tydlighet.
Naturliga ledstråk ska eftersträvas och kompleteras med ledlinjer som ska
integreras med övriga markmaterial.

10.4.7 Trafik
Gående och cyklisters framkomlighet prioriteras, vilket skapar förutsättningar
för en mer integrerad och lugnare trafiksituation. Gena gångstråk ska
etableras från alla väderstreck till Västlänkens samtliga uppgångar.
Eftersom tävlingsområdet utgör en knutpunkt i staden är det viktigt att stråk
och mötesplatser inom området hänger samman med viktiga rörelsestråk och
platser i angränsande områden.
Två nya Styr- och Ställstationer (Göteborgs hyrcykelsystem) ska anläggas
i nära anslutning till stationsbyggnaden på Pusterviksplatsen samt på
Smyrnatorget. Varje plats ska ha en cykelstation med 20 cykelställ.
I cykelgaraget planeras 550 cyklar få plats. Övrigt behov av cykelparkeringar
inom området uppgår till 150 och ska möjliggöras inom tävlingsförslaget.

10.4.8 Vistelseytor
Vistelseytor av olika storlek, karaktär och innehåll ska gestaltas. Platserna
behöver kvaliteter som lockar människorna till att stanna till och stanna
kvar. De behöver bli mötesplatser i staden med egen dragningskraft utöver
stationerna.
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Utifrån de lokala förutsättningarna för mikroklimat är vind den viktigaste
aspekten att arbeta med för att skapa goda vistelsemiljöer. Genom en
genomtänkt placering och utformning kan vistelseytorna få vindskydd samt
maximal solbelysning på vår, höst och vinter.
Platser att vistas på bör även skapas i närheten av målpunkter och vara
synligt placerade. Nära stationerna ska det alltid finnas vistelseytor av kvalitet
som är upplevs tillgängliga och “fria” att använda. Platser som exempelvis
Pustervikskajen och Smyrnatorget har möjlighet att gestaltas som kvalitativa
vistelseytor.

10.4.9 Övrigt
Västtrafiks skyltning kommer att samordnas med Trafikverket i ett senare
skede av projekt.
Dagvattnet i området leds genom ett nytt lokalt dagvattennät som renas innan
det släpps ut i Rosenlundskanalen. Detta redovisas i bilagan Relevant tekniskt
underlag.

11.

Budget

Entreprenadkostnad för markgestaltningen uppgår till 3000 SEK per
kvadratmeter, exklusive byggherrekostnader.
Gestaltningsförslaget som tas fram för stationsbyggnaderna ska inrymmas
inom den kalkyl som är framtagen under programhandlingsskedet.
Resecentrumet på station Haga har kalkylerats till 16 miljoner SEK. Kalkylen
avser produktionskostnaden för byggnaden ovan mark. I beloppet ingår
kostnader för stomme, fasad, tak, samt ytskikt (vägg, undertak och golv) i
publika delar.
Pustervik har kalkylerats till 9 miljoner SEK. Kalkylen avser
produktionskostnaden för byggnaden ovan mark. I beloppet ingår kostnader
för stomme, fasad, tak, samt ytskikt (vägg, undertak och golv) i publika delar.

12.

Prekvalificering

12.1 Intresseanmälan
Intresseanmälan ska lämnas in elektroniskt via upphandlingssystemet Visma
TendSign senast den 4:e juni 2019. Intresseanmälan som lämnas på annat sätt,
t.ex. via e-post eller i pappersform, kommer inte att tas upp till bedömning.
Visma TendSign är ett elektroniskt upphandlingssystem som arrangören
använder för denna projekttävling. Det är kostnadsfritt för intressenten
att använda systemet och att lämna intresseanmälan. För att få tillgång till
systemet krävs en inloggning. Intressenten får ett användarnamn och lösenord
genom att göra en registrering på www.tendsign.com.
Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign-support med e-post:
tendsignsupport@visma.com. TendSign-support har öppet vardagar kl. 07.00
– 17.00.

12.2 Erforderliga handlingar
Intresseanmälan ska innehåll samtliga dokument eller uppgifter enligt nedan:
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–– Ifyllt formulär kallat ”Intresseanmälan projekttävling för Stadsrum
vid station Haga”.
–– Programförklaring - förslagsställarens egen redogörelse för hur
man avser ta sig an uppgiften, max en A4-sida. Vidare ska i
programförklaringen anges motivering till intressentens urval av
referensprojekt som bifogats intresseanmälan.
–– Redovisning av teamets projektorganisation och resurser för
eventuellt fortsatt uppdrag, inklusive CV för de nyckelpersoner
som avses att engageras och på vilket sätt dessa kommer att delta
i projektet.
–– Redovisning av hur projektorganisationen uppfyller krav på
erfarenhet och kunskap om projektgenomförande i enlighet med
svenska normer och krav.
–– Beskrivning av teamets kvalitetsledningssystem eller motsvarande
–– Minst två och max tre referensprojekt relevanta för
tävlingsuppgiften där minst ett ska vara byggt. Referensprojekten
ska redovisa minst en byggnad och minst en markgestaltning. Det
finns i övrigt inga krav på typer av referensprojekt men följande
anses vara mest relevanta för tävlingen:
»» Stadsrum med komplexa sammanhang och flera inblandade aktörer
»» Resandemiljöer och/eller kollektivtrafikbytespunkter
»» Gestaltningstillägg i befintlig värdefull kulturmiljö
Varje referensprojekt ska presenteras på max fyra A4-sidor. För varje
referensprojekt ska följande anges:
–– Objekts- och projektbeskrivning (för byggda projekt anges
entreprenadform)
–– Beskrivning av intressentens uppdrag
–– Vilken roll de olika personerna i teamet har haft i respektive
referensprojekt
Referensprojekt som är max tio år gamla får lämnas i denna intresseanmälan.

12.3 Förtydligande om ålder på referensprojekt
Enligt 15 kap. 11 § i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) får
beskrivning av tjänster (i detta fall referensprojekt) som är högst tre år begäras
in. För att säkerställa en effektiv konkurrens får beställaren dock, enligt 15.kap
12 § LOU, begära in tidigare exempel på utförda tjänster. Det är i denna
prekvalificering inte sannolikt att intressenterna har genomfört tillräckligt
många relevanta projekt inom en treåring tidsrymd. Därför får referenser som
är max tio år gamla lämnas i denna intresseanmälan.

12.4 Uteslutningsgrunder
I 13 kap. 1-3 §§ LOU framgår de omständigheter under vilka en leverantör
kan komma att uteslutas ur en upphandling. Enligt 13 kap. 1-3 §§ kan en
upphandlande myndighet utesluta leverantörer som t.ex. enligt en dom
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som fått laga kraft är dömd för viss brottslighet (korruption, bedrägeri,
penningtvätt, terroristbrott eller människohandel), inte betalt skatter och
sociala avgifter, har åsidosatt miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga skyldigheter,
är i konkurs eller insolvens, lämnat oriktiga uppgifter när det gäller
kvalificeringskraven, inte lämnat kompletta dokument eller vilseledande
uppgifter.
Göteborgs Stad kommer att utesluta leverantörer och underleverantörer om
grund för uteslutning föreligger enligt 13 kapitlet 1-3 §§ LOU.
Är leverantören en juridisk person ska leverantören uteslutas om en person
som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören har
begått ett sådant brott.
Om leverantör åberopar annat företags kapacitet ska även dessa företag
uppfylla dessa krav. Innan beslut att utesluta leverantör sker kommer
leverantören att få tillfälle att yttra sig om omständigheterna som enligt
Göteborgs Stad utgör skäl för uteslutning.
För att försäkra att grunder för uteslutning ej föreligger ska intressenten
fylla i motsvarande uppgifter avseende uteslutningsgrunder i dokumentet
”Intresseanmälan projekttävling för Stadsrum vid station Haga”

12.5 Kvalificeringskrav
Leverantörer måste uppfylla följande kvalificeringskrav för att bli föremål för
utvärdering i upphandlingen:
–– Intressenter ska vara registrerade hos Bolagsverket eller
motsvarande för utländska leverantörer. För enskild firma som inte
är registrerad hos Bolagsverket gäller registrering hos Skatteverket
och innehav av F-skattesedel.
–– Intressenter ska visa ekonomisk ställning genom kreditupplysning
som visar kreditbedömning och rekommenderad kreditlimit.
–– Intressenter ska kunna redovisa följande kompetenser
»» Arkitekt
»» Landskapsarkitekt
»» Trafikutformare
»» Kulturmiljöspecialist

12.6 Kvalificering och urvalsprocess
Urvalet kommer att göras i två steg varav det första steget är skallkrav. Om
dessa uppfylls går teamet vidare till steg 2.

12.7 Steg 1 – Kvalificeringskrav
–– Samtliga efterfrågade handlingar i intresseanmälan ska ha
inkommit.
–– Det ska inte finnas någon grund för uteslutning.
–– Kvalificeringskraven ska vara uppfyllda.
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12.8 Steg 2 – Urvalskriterier
Urvalet av tävlingsdeltagare bland inkomna intresseanmälningar kommer
att bygga på en sammantagen bedömning av projektorganisation,
programförklaring och referensprojekt. En helhetsbedömning kommer att
göras utifrån följande kriterier, utan inbördesordning:
–– Förmåga att med hög arkitektonisk kvalitet gestalta park- och
stadsrum samt byggnadsverk som är funktionella, praktiskt
och ekonomiskt genomförbara samt uppfyller ställda mål och
tillgodoser ställda krav.
–– Förmåga att gestalta urbana livsmiljöer med stort hänsynstagande
till känslig kulturmiljö.
–– Förmåga att förstå komplexa sammanhang och göra kloka
avvägningar mellan olika intressen.
–– Förmåga att skapa platser med en tydlig identitet med ett
respektfullt förhållningssätt till platsens omgivande park- och
stadskaraktärer.
–– Förmåga att skapa attraktiva, tillgängliga, orienterbara och trygga
resenärsmiljöer.
–– Erfarenhet av projekt med flera samverkande aktörer.
De fem tävlande teamen kommer att väljas så att arrangören har möjlighet att
få en så bred och varierad genomlysning av tävlingsuppgiften som möjligt.

12.9 Urvalsgruppsgrupp
Urvalsgruppen kommer att bestå utvalda representanter från
Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Park- och Naturförvaltningen och
Kulturförvaltningen på Göteborgs Stad samt Västtrafik/Västfastigheter och
Trafikverket.

12.10 Frågor och inlämning intresseanmälan
Frågor och svar samt inlämning av intresseanmälan sker via Visma TendSign.

12.11 Meddelande om beslut efter prövning av intresseanmälan
Samtliga som lämnat intresseanmälan kommer att erhålla skriftligt
meddelande via e-post om resultatet av prövningen, så snart arrangören valt
deltagare till projekttävlingen.

12.12 Sekretess för handlingar
Samtliga intresseanmälningar och däri ingående handlingar omfattas av
sekretess fram till den tidpunkt då tävlingen är avgjord och beslut fattats
om vem som tilldelats kontraktet. Därefter är samtliga handlingar som rör
prekvalificeringen och tävlingen offentliga.
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap kan då uppgifter bli
föremål för sekretess endast i vissa fall. Sökande som vill skydda uppgifter i
intresseanmälan ska därför:
–– begära sekretess
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–– precisera vilka uppgifter som sekretess begärs för
–– precisera varför skada kan antas uppstå och vilka konsekvenser
detta kan medföra
Sekretessprövning görs i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.
För att Trafikkontoret i sin sekretessprövning ska kunna göra en säkrare
bedömning krävs uppgifter enligt ovan. I annat fall saknas i regel
förutsättningar för beslut om sekretess och uppgifterna kommer i sådant fall
att offentliggöras.

13.

Tävlingstekniska bestämmelser

13.1 Tävlingens form och antal tävlande
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 18 kap. i lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling (LOU). Efter en öppen prekvalificering kommer
fem team väljas ut att tävla.

13.2 Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas
verksamhetsfält” från 2016.

13.3 Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. Juryns utlåtande kommer
att ges på svenska.

13.4 Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med ett arvode om
400 000 SEK exklusive moms. Arvodet utbetalas mot faktura, efter tävlingens
avgörande. En förutsättning är att juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet
med tävlingsprogrammet.
Vinnande team ersätts med ytterligare 1 000 000 SEK exklusive moms, vid
kontraktsskrivning för fortsatt uppdrag.

13.5 Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser efter tävlingen förhandla, utan föregående annonsering
enligt 6 kap. 19 § LOU, med förslagsställarna av vinnande förslag om
uppdraget att bistå beställarna under projektering och genomförande. Teamet
kommer ingå i beställarens projektledningsorganisation och rapportera
direkt till beställaren. Uppdraget avser även rollen som gestaltningsansvarig
arkitekt för de delar av uppdraget som rör markgestaltningen. För de delar
som rör stationsbyggnaden på Pusterviksplatsen och i Kungsparken kommer
det vinnande teamet istället fungera som rådgivande gestaltningsstöd
vid projektering. Arrangören garanterar inte fortsatt uppdrag för
kulturmiljökompetens eller belysningskompetens.
I samtliga roller ingår:
–– att under projekttiden delta vid beställarens möten med
projektledare och entreprenörer där beslut med inverkan på den
arkitektoniska kvaliteten tas.
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–– att granska och ur arkitektonisk-/gestaltningssynpunkt
kommentera de handlingar som tas fram av projekterande
arkitekter och andra konsulter för de olika delprojekten,
som underlag för beställarens beslut om inarbetande av
granskningssynpunkter.
–– att delta vid projekteringsmöten med uppgift att föreslå lösningar
och bevaka att gestaltningsaspekter beaktas och att projektering
sker i linje med det arkitektoniska konceptet enligt vinnande
förslag.
–– att på beställarens begäran ta fram detaljerade skisser som
underlag för projekterande arkitekters / konstruktörers
handlingar.
–– att under genomförandetiden regelbundet delta i byggmöten, och
bevaka att utförandet lever upp till förväntad arkitektonisk kvalitet
i förhållande till vinnande förslag.
I rollen som gestaltningsansvarig arkitekt ingår dessutom:
–– att stödja beställare i kravställning för arkitektonisk kvalitet vid
upphandlingar, samt att delta i utvärdering av anbud – dels för
sådana upphandlingar som hanteras av beställaren, dels eventuellt
för sådana som hanteras av entreprenörer och/eller externa
projektledningsorganisationer.
–– att inom beställarorganisationen ansvara för samordning av
delprojekten avseende gestaltning, materialval osv.
–– att löpande på beställarens begäran genomföra del- och
alternativutredningar som underlag för beställarnas beslut om
genomförande.
Projekteringen kommer att inledas strax efter att tävlingen är avgjord och
pågå intensivt under år 2020 till 2021. Därefter kommer det finnas behov
av kontinuerlig uppföljning och bevakning till anläggningen är i drift
2026. Uppdraget förväntas preliminärt omfatta cirka 1000 timmar under
projekteringsskedet. Medverkan vid uppföljning vid genomförandeprocessen
tillkommer.
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd
ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen, trots att erforderliga beslut
fattats, efter två år ännu inte har lett till fortsatt uppdrag för, eller inledda
förhandlingar med, vinnaren tillkommer det denne ytterligare en ersättning
motsvarande arvodet.
Västtrafik/Västfastigheter och Konstenheten Västra Götalandsregionen
kommer arbeta med konst i stationsbyggnaden i Kungsparken i ett senare
skede. En samverkan med Göteborgs Stad och Göteborg Konst kan därför
komma att bli aktuell vid fortsatt uppdrag.

13.6 Preliminär tidplan
21:a maj 2019 – Sista dag för frågor i samband med intresseanmälan
4:e juni 2019 – Sista dag för inlämning av intresseanmälan
20:e juni 2019 – Utvalda tävlingsteam meddelas senast
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27 - 29:e augusti 2019 – Startmöte projekttävling
8:e november 2019 – Sista dag för frågor i samband med tävlingen
15:e november 2019 – Sista dag för svar i samband med tävlingen
22:a november 2019 – Sista dag för inlämning av tävlingsförslag
29:e november - 22:a december 2019 – Tävlingsförslag utställda
slutet av februari 2020 – Tillkännagivande av juryns beslut

13.7 Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 11 personer.
Jäv får inte föreligga.
Sanna Isaksson, projektledare Västlänken station Haga, Trafikkontoret,
Göteborgs Stad
Gunilla Gombrii Sourander, landskapsarkitekt, Trafikkontoret, Göteborgs
Stad
Sandra Trzil, arkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
Björn Siesjö, arkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
Johan Rehngren, landskapsarkitekt, Park- och naturförvaltningen, Göteborgs
Stad
Johan Folkesson, landskapsarkitekt, Trafikverket
Karin Malmquist, projektledare Västlänken, Trafikverket
Carolina Lundberg, arkitekt, Västtrafik
Henrik Skoglund, projektledare, Västfastigheter
Johanna Wiklander, arkitekt, Sveriges Arkitekter
Elin Henriksson, landskapsarkitekt, Sveriges Arkitekter

13.7.1 Referensgrupper
Juryn kommer ta hjälp av referensgrupper i sin bedömning. Dessa kommer
bland annat att bestå av representanter som expertis inom genomförbarhet
(ekonomi, material, hållbarhet, byggbarhet), konst och kulturmiljö, social
hållbarhet, tillgänglighet samt politiska representanter.

13.8 Frågor gällande tävlingen
Frågor gällande tävlingen ställs på Visma TendSign och besvaras löpande.

13.9 Programhandlingar
Följande handlingar biläggs programmet och delas ut i samband med
startmöte:
–– Detaljplan för Västlänken, station Haga med omgivning inom
stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden i
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Göteborg, plankarta och planbeskrivning. (Göteborgs Stad)
–– Detaljplan för Kvarteren 1-9 inom stadsdelen Vasastaden i
Göteborg (Göteborgs Stad)
–– Stadsplan för delar av stadsdelarna Haga, Lorsenborg och
Vasastaden (Göteborgs Stad)
–– Ändring av detaljplaner för järnvägstunnel Västlänken mellan
Gullbergsvass och Almedal (Göteborgs Stad)
–– Kvalitetsprogrammet för detaljplaner för Västlänken (Göteborgs
Stad)
–– Gestaltningsprogram för station Haga (Göteborgs Stad)
–– Station Haga – Gestaltningsprogram (Trafikverket)
–– Programhandling för Västlänken, station Haga (Västtrafik) .
–– Arkitekturmanual för Västtrafiks resecentrum
–– Relevant kulturmiljöunderlag, exempelvis Fördjupad
kulturmiljöbeskrivning för Haga Kyrkoplan med omgivning
(Göteborgs Stad)
–– Specificerade krav - Stationsbyggnad på Pusterviksplatsen
(Trafikverket)
–– Specificerade krav - Resecentrum Kungsparken (Trafikverket)
–– Fasta förutsättningar - Stationsbyggnad på Pusterviksplatsen
(Västtrafik)
–– Fasta förutsättningar - Resecentrum Kungsparken (Västtrafik)
–– Rainbow Snake och Hagakyrkan (Trafikverket)
–– Utrymmesbehov för spårväg (Göteborgs Stad)
–– Beskrivning av skyddsstaket och trafikfålla (Göteborgs Stad)
–– Trädens förutsättningar vid station Haga (Göteborgs Stad)
–– Trafik PM (Göteborgs Stad)
–– Stadens färg (Göteborgs Stad)
–– Illustrationsbilagor
–– DWG-underlag
–– 3D-modeller
–– Flygfoto
–– Fotografier för perspektiv från anvisad plats
–– Underlag som visar utsnitt för sektioner till tävlingsförslaget
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–– Historiska bilder från platsen och omgivningar
–– Historiskt kartmaterial
–– Arkeologisk sammanställning (Göteborgs Stad)
–– Relevant tekniskt underlag som dagvattensystem, etc

13.10 Inlämningskrav
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade handlingar ska vara
försedda med ett motto.
Tävlingsförslag skall redovisa följande:
–– Övergripande
»» Illustrationsplan, skala 1:400
»» Valfria detaljer i skala 1:10 (gäller exempelvis staket och trafikfålla
mellan körbanor, utformning av lanterniner och andra delar där
detaljlösningar kan vara aktuella)
»» Tre sektioner 1:200 (för exakta utsnitt, se bilaga)
»» Redovisning av analys över området – valfritt antal figurer/
diagram/volymstudier
»» Perspektiv över området, underlag flygfoto
»» Minst fyra stycken ytterligare perspektiv som ska utgå från bifogade
referensfotografier från dagens situation.
»» Kortfattad beskrivande text som motiverar förslaget och som
beskriver hur visionen uppfylls samt en reflektion kring hur
tävlingsförslaget har uppfyllt kvalitetsprogrammet.
»» Separat A4 där deltagarna har möjlighet att presentera fördjupade
tekniska beskrivningar.
–– Gällande Pusterviksplatsen:
»» Illustrationsplan för Pusterviksplatsen, inklusive planritning för
stationsbyggnad Pusterviksplatsen, skala 1:200
»» Fasader 1:100 (2-4 stycken)
»» Sektion 1:100
»» Minst en detaljlösning av byggnad 1:10
–– Gällande bytespunkt Haga
»» Illustrationsplan för bytespunkt Haga, inklusive planritning för
resecentrum i Kungsparken, skala 1:200
»» Fasader 1:100 (2-4 stycken)
»» Sektion 1:100
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»» Minst en detaljlösning av byggnad 1:10
–– Gällande Smyrnatorget
»» Illustrationsplan 1:200
»» Sektion 1:200
»» Fasader 1:100 (gäller schakt för luft- och brandgasventilation)
»» Valfria detaljlösningar 1:10
Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp till bedömning.
Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat på all spårbar
information om upphovsman och liknande för att garantera full anonymitet.

13.11 Tävlingsförslag – redovisning
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga planscher och övriga handlingar
ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. Bidragen skickas in
tillsammans med ett slutet kuvert, märkt med motto, med en namnsedel där
förslagsställaren redovisas (med namn, titel och kontaktuppgifter).

13.11.1 Tryckt format
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i liggande A1-format och
får omfatta högst 6 planscher, numrerade 1 – 6, försedda med motto och
monterade på styvt underlag. Planscherna kan komma att ställas ut för
allmänheten.
13.11.2 Digitalt format
Samtliga planscher, A4-or och namnsedel ska även lämnas in digitalt
via Visma TendSign. Planscherna lämnas in som en flersidig PDF
och tillhandahållas i två versioner, en med hög upplösning och en för
webbpublicering. Varje fil består av en flersidig PDF, namngiven med
förslagets motto. Den högupplösta ska kunna skrivas ut i full skala, och i A3
till juryn. Observera att maxstorlek på dokument som kan laddas upp i Visma
TendSign är 50 MB.
Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering och vara max 15 MB.

13.12 Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska lämnas in elektroniskt via
Visma TendSign senast 22 november 2019 för att tas upp till bedömning.
Som stöd för bedömningen ska tävlingsförslag och namnsedel även skickas i
fysiskt format via post eller budbefordran samma dag som anbuden lämnas
in via Visma TendSign, det vill säga med poststämpel senast 22 november
2019. Förslag som inkommit efter 29 november 2019 kommer inte tas upp för
bedömning.
All kommunikation under tävlingsskedet ska ske genom tävlingsfunktionär
Patrik Nolbeck (patrik.nolbeck@trafikkontoret.goteborg.se/031-368 26 32)
Göteborgs Stad, Trafikkontoret.
Frågor eller klarlägganden ställs via e-post märkt ”Tävlingsfråga” till
tävlingsfunktionären. Skrivelser ska vara tävlingsfunktionären senast tillhanda
8:e november 2019.
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Tävlingsförslagen kan skickas till nedanstående adress:
GÖTEBORGS STAD
TRAFIKKONTORET
ATT: PATRIK NOLBECK
BOX 2403
403 16 GÖTEBORG
Tävlingsförslagen (monterade planscher med motto) kan även lämnas direkt
till receptionen på Köpmansgatan 20 i Göteborg. Även för leverans med bud
används denna adress. Receptionen är normalt bemannad vardagar 08:00
- 16:30.

13.13 Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes
ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet och
dess bilagor. Angående relationen mellan väl gestaltade enskilda artefakter och
det övergripande gestaltningskonceptet kommer bedömningen att prioritera
förslag som har ett väl genomfört övergripande gestaltningskoncept.
GESTALTNING
–– Hur väl förslaget bidrar till att skapa ett väl genomtänkt och
sammanhängande stadsrum med hög arkitektonisk kvalitet som
utgår från detaljplanen med tillhörande gestaltningsprogram.
–– Hur väl förslaget bevarar, kompletterar och förtydligar
1800-talsstaden samt tillför nya kvaliteter som inbjuder människor
att röra sig genom och vistas på platsen.
–– Hur väl förslaget skapar en mångfald av rum, av olika karaktärer
och kvaliteter, med utgångspunkt i platsens befintliga identitet
och med ett respektfullt förhållningssätt till omgivande park och
stad.
–– Hur väl materialval, utrustning, möblering, belysning, park-,
torg-, hållplats- och kommunikationsytor, samt byggnader och
byggnadsverk gestaltas med avseende på detaljer, underhåll och
åldrande.
FUNKTION
–– Hur väl förslaget skapar attraktiva, tillgängliga, orienterbara och
trygga rum för alla, under alla tider på dygnet och året.
–– Hur väl förslaget skapar väl utformade, överblickbara
resandemiljöer med tydliga entrépunkter och välfungerande stråk
som uppmuntrar till hållbara resor med kollektivtrafik, cykel och
gång.
–– Hur väl tävlingsförslaget är anpassat till lokalklimat med
anpassning till vindriktning, solläge och regn.
–– Hur väl tävlingsförslaget stärker kopplingen till viktiga noder och
stråk i omgivningen.
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HÅLLBARHET
–– Hur väl den gröna kopplingen mellan Haga Kyrkoplan och
Kungsparken stärks samt hur väl ekosystemtjänster i området
bevaras och stärks.
GENOMFÖRBARHET, UTVECKLINGSBARHET OCH
FÖRVALTNING
–– Hur väl tävlingsförslaget bedöms kunna utvecklas vid en fortsatt
gestaltningsprocess utan att gestaltningsidén går förlorad.
–– Hur väl tävlingsförslaget bedöms vara genomförbart med
avseende på byggnation kopplat till övriga tekniska funktioner i
samband med byggandet av Västlänken.
–– Hur väl tävlingsförslaget förhåller sig till aspekter såsom
presenterad budget, byggkostnader, kostnadseffektivitet och
förvaltarperspektiv med avseende på på drift kopplat till övriga
tekniska funktioner av Västlänken.

13.14 Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut, anonymt,
av arrangören. Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att
tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av tävlingen offentliggörs på
Sveriges Arkitekters hemsida, arkitekt.se, i upphandlingsdatabasen Visma
TendSign samt på goteborg.se, vasttrafik.se, vastfastigheter.se och trafikverket.
se.
Sveriges Arkitekter och arrangörerna äger rätt att publicera samtliga
tävlingsförslag på sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur.

13.15 Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina
förslag. Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först
efter avtal mellan förslagsställarna och arrangören/byggherren. Arrangören
har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade tävlingsresultatet och
idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt att det inte strider mot svensk lag
om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera
förslagen i tryckt form och digitalt samt för utställning utan särskild ersättning
till förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens brytande kommer
att ske med angivande av förslagsställarens namn, innan dess med förslagets
motto.

13.16 Returnering av förslaget
Förslagen kommer inte att returneras.

13.17 Tävlingsprogrammets godkännande
Programmet och tillhörande bilagor är godkända av juryns ledamöter.
Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet granskat och godkänt för
de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.
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