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Platsanalys

1800-tal
Ytan nedanför Skansberget är från 
början en orörd ängsmark som senare 
brukas till odlingar av olika slag. 

1900-tal
Marken utvecklas till ett mer urbant 
stadsrum där olika möten tar plats. En 
saluhall uppförs. Dess karaktäristiska,
runda form ger den smeknamnet 
Spottkoppen. 

Idag
Nu används det som parkeringsplats 
och bjuder inte in till besök av andra 
anledningar. En missad möjlighet till 
att binda samman tre diversifierade 
stadsdelar i Göteborg.  

Mellan de tre stadsdelarna Haga, 
Olivedal och Annedal i Göteborg finns 
en överbliven yta som idag används 
som bilparkering, men som har en 
underliggande, rik historia. 

Förslaget tar upp både fysiska och 
själsiga delar av platsens förflutna och 
ger dessa nya funktioner, formade av 
dagens behov ur både miljömässigt och 
socialt hållbara perspektiv. 

En äng breder ut sig i stadsrummet. 
Meandrande stigar och gröna rum 
leder till en central träpaviljong vars 
generella form gör den användbar för 
många typer av evenemang och möten.

Planritningar
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Förslagets mångfald och nostalgi 

Lugn, gemenskap och nostalgi
Ängen fungerar dels som ett grönt rum 
i staden, där de meandrande stigarna 
sänker tempot och tillåter eftertanke. 
Vidare har ängen som fenomen också 
förmågan att framkalla känslan av att 
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komma hem, genom valet av växtarter. 
Människor med olika bakgrund är med 
och bestämmer. Vallmo från Damaskus 
blandas med prästkragar från Eksjö och 
skapar tillsammans en ny plats i staden 

byggd av minnen. Platsens atmosfär 
och generalitet gör den tillgänglig för  
stadens alla invånare, som får uppleva 
sina egna, unika nostalgier.


