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1. Höjdskillnaden mellan kanalen och stationsbyggnaden löses med sittkanter 
som möjliggör ett levande stadsrum. Platsens historia berättas genom den nya 
tegelbeläggningen och bevarandet av kanalkanten. 
2. Kungsparkens öppna karaktär bevaras och endast små förändringar sker i form av 
nya sittmöbler.
3. Markbeläggningen och planteringar binder samman och visar vägen mellan 
stationsfunktionerna.
4. Smyrnaplatsen är ett stadsrum som erbjuder uppehållsmöjligeter och plats för 
vistelse. Själva navet är den starkt karaktäristiska sittmöbel som är format kring 
ventilationsschaktet. Platsen länkar samman Haga kyrkopark med Kungsparken.

A. Markstenen har två olika ytbehandlingar, dessa leder flödet. De vitmarkerade är 
krysshammrade och de mörka är flammade, bägge säkrar god tillgänglighet.
B. Gatstenen är av samma granit som markbeläggningen för att binda samman 
de olika stadsrummen. Gatstenen sänker bilarnas fart och säkrar tryggheten för 
fotgängare.
C. Cykelvägen som korsar platsen är utförd i samma material men är nedsänkt, så att 
platsen upplevs sammanhållande.
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Nytt träd

Existerande träd
LANDSCAPE MATERIALS  

Den del av kajen som ligger inom tävlingsområdet är en avgränsad del av ett längre 
promenadstråk. Det är vår förhoppning att vårt förslag kan bli en katalysator för att på 
sikt aktivera även de delar av stråket som ligger utanför tävlingsområdet.

Bytespunkt Haga – Återklang av träd
Den linjära/parallella trästrukturen ger här med sin rytm en återklang av de vackra 
alléerna i omgivningen. Träbågarna gestaltas på ett lekfullt sätt som om trädens grenar 
växte sig över från grönskan i parken till den urbana miljön längs Parkgatan för att 
bygga nya reden. 
   Stationens volym är minst mot väster och vidgas mot öster. När besökare närmar 
sig marknivå via rulltrapporna upplever de hur hela byggnaden öppnar sig mot 
öster och de stora befintliga träden. Här ligger också kaféet omgivet av parkens 
rika grönska. Trävalvbågarna frigör sig från stationsbyggnaden och bildar en öppen 
pergolastruktur över kaféets uteservering. Även mot väster frigör sig bågarna och 
formar en väntplats för buss och spårvagn. Här finns också en ”landskapskulle” med 
en integrerad lanternin, omgiven av träd och högt gräs. Den erbjuder resenärerna 
under mark en inramad vy av himmel och grönska och en hint om växlingar i väder 
och årstid därovan.
   Bytespunkt Hagas interiör omsluts av varma träytor och transparenta membran som 
släpper in dagsljuset. Ett träraster ovan de transparenta takmembranen släpper in ett 
mjukt filtrerat himmelsljus. Interiören är öppen mot parken och ger förnimmelsen av 

att befinna sig i en skog. Även mot trafikflödet på motstående sida öppnar sig rummet 
för att ge resenärerna bra uppsikt över ankomster och avgångar.
   Väderskydden för hållplatserna gestaltas med samma trästrukturprincip som övriga 
byggnader. Här är byggnadselementen kortare och smalare för att anpassas till 
funktionen och ge en mer skulptural närvaro. 

Flexibel gestaltning
Vår idé med att låta trästrukturerna vandra utanför byggnaderna är att skapa attraktiva 
utemiljöer för det nya stadslandskapet. De ska uppfattas som element i gränslandet 
mellan landskap och byggnad, gestaltade i samklang med markvegetationen. 
Utbredningen av den externa trästrukturen kan ökas eller minskas beroende på 
behov, program och budget. Det går också att lägga till strukturer i ett senare skede.

Material och finish: Organiskt, varmt och hudnära
   Projektets material- och färgpalett är avgränsad till det organiska, enkla och taktila. 
Trä är det självklara huvudmaterialet för ett projekt som ska samspela med såväl den 
omgivande grönskan som de vackert bevarade trähusen i Haga. Trästommen utgörs 
av svenskt limträ av gran, som väljs för sina statiska egenskaper. Den ljusa tonen 
ger en lätthet och värme till platsen. Av underhålls- och hållbarhetsskäl är bärande 
delar huvudsakligen under tak. Stommen behandlas med en matt topplack med 
UV-skydd för att träets ljushet ska bevaras. Exteriört kan även en skyddsbehandling 

FLÄTA SAMMAN Platserna för Station Pustervik och Bytespunkt Haga omges idag av såväl rika gröna 
miljöer som vattenelement. Vi vill återspegla detta i mjuka, organiska strukturer med 
lekfulla inslag, som också kan bli nya arkitektoniska ikoner för Göteborg. Arkitekturen 
ska vara så öppen och tillgänglig som möjligt för att kunna samspela med den gröna 
omgivningen. 
   Den gestaltning vi valt för projektet utgår från valvbågens form, med sekvenser 
av trästrukturer som interagerar med de befintliga platserna och grönskan. Det 
arkitektoniska/konstruktiva uttrycket återspeglar trädens former, deras grenverk 
och det sätt på vilka de bildar naturliga ”tak” som filtrerar ljuset och skyddar oss 
från stark sol och regn. Valvbågen har den konstruktiva fördelen att den klarar 
stora spännvidder, vilket medger fria ytor utan pelare. Den föreslagna transparenta 
fasadlösningen är integrerad med trästrukturen. Stom- och fasadstrukturen är också 
vald utifrån en önskan att minimera antalet detaljer och därmed kostnaden. 
   Trästrukturen är individuellt anpassad till de två olika byggnaderna, en linjär/parallell 
struktur för Bytespunkt Haga och en friare struktur för Station Pustervik. Dels vill vi 
skapa ett samspel med omgivningen, dels är platsernas programförutsättningar olika, 
och dels ska vi klara anpassningen till byggnaderna under jord. 
   Från de båda byggnaderna vandrar trästrukturen ut som öppna 
pergolakonstruktioner och blir till förmedlande element mellan de inre rummen och 
landskapet. 

Pusterviksplatsen - Porten
Pusterviksplatsen har potential att bli en attraktiv och öppen plats längs 
Rosenlundskanalen. Station Pusterviks arkitektoniska gestaltning med sin sekvens 
av valvbågar kan liknas vid en välkomnande port och minner om platsens historiska 
identitet som handelsplats och hamn. Trästrukturen är placerad i en tydlig visuell 
axel från det öppna nordvästra hörnet på Haga Kyrkoplan, via den föreslagna 
torgbildningen, hela vägen ner till vattnet och Feskekörka på andra sidan. 
Valvbågarnas orientering ger också en öppen vy mot kanalen i rulltrappan upp från 
stationen under jord. 
   Trästrukturen omfamnar stationsbyggnaden, men den fortsätter också ut på 
kajen som en öppen, platsbildande pergolastruktur där förutsättningar skapas för 
vardagsaktiviteter som lek, kompishäng, picknick etc. 
   Vi föreslår att marken ges en lutning från Norra Allégatan i söder ner mot kajen och 
kanalen. Stationsbyggnaden föreslås ansluta till den högre nivån, dels för att erbjuda 
en bättre vy över kanalen, dels för att minimera risken för översvämning. För att 
tillfälligt klara ett exceptionellt högt vattenstånd består fasaderna närmast marken av 
glaspartier utformade för att klara vattentrycket. Kring entréer används ett system med 
flyttbara aluminiumkassetter som ställs ner i spår, integrerade i markbeläggningen. De 
hanteras av den ordinarie stationspersonalen och normalt kan de förvaras i lämpligt 
utrymme inne i stationsbyggnaden. 

Urban strategi – VÄV: Vatten/Grönska/Stad
Station Haga ligger i hjärtat av Göteborg, intill Rosenlundskanalen - ett stadsrum 
med rötter tillbaka till stadens grundande på 1600-talet. Längs kanalen ligger 
Pusterviksplatsen, en kajmiljö som på 1800-talet var en aktiv handelsplats och som 
sådan viktig för Göteborgs stads utveckling. 
   Den intilliggande Kungsparken bär minnen från 1866 års stadsplan, inspirerad 
av esplanadsystemet i Paris med Nya Allén som en “gata genom parken”. Vi vill ta 
ett samlande designgrepp för att hela den idag fragmenterade miljön. Cykel- och 
gångstråk flätas samman med landskapet och arkitekturen. Kontaktytan vid Haga 
Kyrkoplan är viktig eftersom kyrkoplanen är den enda plats i staden där grönstråket 
längs vallgraven dras in i kvartersstaden. Den historiska gröna kilen från kanalen till 
Gamla Stadsbiblioteket förtydligas och görs mer sammanhängande.

   Med utgångspunkt i den rika miljön med sitt kulturarv, vackra grönska och 
vattenkontakt blir vår gestaltningsprincip att VÄVA samman dessa lager, ”trådar” till en 
sammanhängande väv av natur och kultur. Med sin centrala uppgift att attrahera och 
förflytta boende och besökare har Station Haga goda förutsättningar att bli både en 
viktig länk i stadens infrastruktur såväl som en citynära knutpunkt. 

Arkitektonisk gestaltning: Mellan Natur och stad
Två nya byggnader, Station Pustervik och Bytespunkt Haga ska, utöver att erbjuda de 
förväntade stationsfunktionerna, också klara av att tillgodose besökarnas behov av 
information och mötesplatser, samtidigt som de ska kunna aktivera det omgivande 
stadslandskapet. Vi föreslår att de ges en enhetlig arkitektonisk gestaltning med 
igenkännbara konstruktiva motiv. 
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TRÄKONSTRUKTION

Bytespunkt Haga
Axonometrisk Vy

Smyrnatorget 
Fasad mot norr 1:200

Detalj-1
 Smyrnatorget

1:20

Smyrnatorget
Fasad mot väst 1:200

Bytespunkt Haga
Fasad mot söder 1:100

Bytespunkt Haga
Fasad mot öst 1:200

Smyrnatorget
1:200

Bytespunkt Haga
1:200

Smyrnatorget
Sektion C 1:100

Granträ är exceptionellt starkt i förhållande till sin vikt. Strukturens 
relativt låga vikt i kombination med ett lätt fasadsystem är valt och 
utformat för att så långt som möjligt minska påverkan på den planerade 
grundläggningen.

Sammansatta träprodukter som limträ har en utmärkt formstabilitet 
och hållbarhet vilket gör att det är relativt enkelt att framställa välvda 

element. Lätta ETFE-kuddar föreslås som beklädnad ovanför 
huvudvalvet. Den reducerade pålagda lasten såväl som den höga 
flexibiliteten i kudden möjliggör en extremt smal och elegant 
stödstrukturen.

Limträssektioner av material som gran, furu eller lärkträ produceras 
med fördel lokalt.
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SAMLA

KNYTA

LUGNA

fotgängarområdena. Där passagerna med granithällarna mynnar ut i Kungsparkens 
och Hagakyrkans parker, transformeras de till grusgångar. Pustervikskajen och 
strandkanten framhävs med en bred kant av marktegel i gul-röda toner. Den historiska 
strandkanten samlas upp i en historisk kontext, med bakgrund i uppbyggnaden av 
Haga-området. 

Möbler/aktiviteter:
Generellt karakteriseras Station Haga-området av mångbrukbara möbler i starka 
funktionsbetonade och plastiska former i betong och trä. Målet är att skapa ett socialt 
robust och inkluderande rum, där alla kan hitta ett ställe som passar till stundens 
behov och stämning. 
   Pusterviksplatsens sittkanter kan också ses som ett aktivt klätterlandskap eller 
solnedgångs-amfiteater, som trappar ned i riktning mot nordväst och vattnet. 
Kungsparken flexibla scenmöbler framstår som skulpturala cirkelavtryck, pressade 
ned i den gröna parkytan. Formerna bildar klara samlingsställen för grupper i olika 
storlekar. 
   Förhöjda sittkanter omkring Bytespunkt Haga och Smyrnatorget skapar en klar 
gräns mellan parkens planteringsområden och de belagda ytorna. Kanterna hjälper 
till att styra gånglinjer och skapa klara rumsliga indelningar, och en flexibel mängd 
sittmöjligheter. 
   Smyrnatorgets stora, böljande samlingsmöbel, som kamouflerar brandschakten från 
den nya underjordiska stationen, skapar ett ikoniskt landmärke. Konstruktionen i trä 

strukturerar det lilla torget och markerar samtidigt ingången till Haga Kyrkoplan.

Växtlighet
Gröna ytor och träd samlar och sammanbinder Station Haga till ett kontinuerligt 
parkrum, med Allén som genomgående ryggrad. En sammanflätning och nedbrytning 
av gröna och belagda ytor förstärker upplevelsen av ett sammanhängande, grönt och 
rekreativt rum. Stadsrummen i Station Haga-området förmedlar övergången till de 
omgivande rekreativa parkrummen.  
   Generellt eftersträvas en helande process av Station Haga-området, som omfattar 
både nyplantering och återplantering av existerande träd, samt en maximering av 
gröna ytor. För att hålla fast vid Alléns karaktär, återplanteras nuvarande trädarter. Men 
för att säkra hållbarhet över tid planteras en mångfald av olika trädarter även utanför 
Alléområdet. 
   I marknivå säkras såväl artmångfald som hållbara rekreativa lösningar genom 
dynamiska planteringar, där robusta men icke-invasiva arter med skiftande 
blomningstider är till glädje för både människor och djur. Regnbäddarna vid 
Smyrnatorget sticker ut som en slags utställningsfönster för specialbiotoper. 

mot påväxt (impregnering eller liknande) behövas. Det diffuserande trärastret ovan de 
transparenta takmembranen behandlas med värme, acetylering eller polymerisation, 
för att minimera underhåll.
   Klimatskalet består delvis av ett flexibelt membran (ETFE eller likvärdigt) som 
ger en god genomsiktlighet. Materialet är tåligt, högvärdigt isolerande och helt 
återvinningsbart. Närmast marken består klimatskalet av glaspartier med isolerglas 
i profilsystem, som lättare integreras med entrépartier och ger en än högre grad av 
transparens.

Belysning: Förenande element
Ljusdesignen är avgörande för att skänka platsen värme under de långa 
vintermånaderna och för den allmänna upplevelsen av trygghet. Den har också 
en viktig roll i att visuellt förena alla arkitektoniska- och landskapselement som är 
fysiskt åtskilda av trafikstråken. Rätt ljusdesign skapar en tydlighet i stadsbilden som 
underlättar orienteringen i och läsbarheten av miljön.
   De två byggnaderna, Bytespunkt Haga och Station Pustervik kommer under kvällar 
och mörka månader att sprida ett varmt sken omkring sig, som två kommunicerande 
lyktor. Trävalvbågarna belyses försiktigt från marknivå för att den varma träytan och 
den välvda formen ska framhävas. Armaturerna placeras till synes slumpmässigt över 
ytan för att förstärka den organiska och spontana karaktären i arkitekturen. 
   Belysningsprincipen för landskapet är att accentuera de topografiska elementen 
och stadsmöblerna. Mjukt formade bänkar i anslutning till de planterade kullar som 

är utplacerade på ett flertal platser i parken, vid kaféet och runt lanterninerna belyses 
underifrån för att skapa en inbjudande atmosfär och upplevelsen av ett pärlband av 
orienteringspunkter som visar vägen.
   Miljön vid Pustervikskajen får en mjuk belysning från armaturer installerade 
längs timmerbänkar, trappor och läktare. Kvällstid skapar miljön längs kanalen 
tillsammans med stationsbyggnadens varma lyktsken en attraktiv plats för samling och 
gemenskap.

LANDSKAP OCH STADSRUM: FÖRBINDANDE OCH IDENTITETSFÖRSTÄRKANDE

Materialpalett:
Ett ornamenterat golv av granithällar definierar och sammanbinder Station Haga-
området till en helhet. Mönstret är riktningslöst, och eftersträvar genom sin enkelhet 
ett klassiskt, hållbart och tidlöst uttryck. Stenhällarnas varma färg samlar toner från 
Götalands klippor. 
   Genom olika ytbehandlingar skapas en nyanserad variation i beläggningsytornas 
uttryck. Gånglinjer och lugnare vistelsesområden markeras genom ytans grovhet, 
så att flammade ytor markerar gånglinjer, medan krysshamrade och råkilade ytor 
hänger ihop med vistelse, serveringsområden och andra funktioner. På trafikområdena 
fortsätter samma stentyp, men nu i mindre gatstensformat. Cykelstigar som korsar 
torgområdena markeras genom kantsten och 5cm nivåskillnad i förhållande till 

TRAFIKKONCEPT

Gång
För gående skapas tydliga och mer trafiksäkra kopplingar. Passager skapas i 
nordsydlig riktning över Parkgatan, vilka kopplar till spårvagnshållplats, busshållplats 
och Bytespunkt Haga. Passagen över Södra Allégatan förtydligas och kopplar till 
Rosenlundsbron och Station Pustervik, samt fortsätter vidare över bron.
   I öst-västlig riktning förtydligas passagen mellan Station Pustervik och parken öster 
om Rosenlundsbron (mot vattnet) genom att dagens två körfält minskas till ett. Med 
tydliga stråk för gående och väl genomtänkta passager skapas en bättre tillgänglighet 
och orienterbarhet i området.
Genom parkstråken skapas gångvägar av mer rekreativ karaktär.

Cykel
Längs Sprängkullsgatan föreslås enkelriktade cykelbanor, vilka kopplas ihop 
till dubbelriktade cykelbanor vid Södra Allégatan och sträcker sig vidare mot 
Rosenlundsbron. Rosenlundsbron får en dubbelriktad cykelbana. I öst-västlig riktning 
föreslås cykelstråket läggas dubbelriktad på den södra sidan av Nya allén. Detta 
medför att den viktiga cykelkopplingen kommer närmre det planerade
cykelgaraget och dessutom fredas från taxi- och hämtning och lämningszonen intill 
Station Pustervik. Cykelstråken längs platsen förstärks och tydliggörs, vilket skapar en 
bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Kollektivtrafik
I och med Västlänken förstärks möjligheten att resa kollektivt. Spårvagnshållplatsen 
och busshållplatsen längs Parkvägen förses med väderskydd och plattformen 
utformas för att skapa god tillgänglighet och trafiksäkerhet. Staket och liknande typer 
av avgränsningar ersätts av möbler, skyltar och byggda strukturer för att minska 
intrycket av visuella barriärer. Passager i båda ändar av plattformen skapar god 
framkomlighet till stationen.

Bil
Förslaget innebär att den nord-sydliga kopplingen mellan Södra Allégatan och 
Rosenlundsbron tas bort. Detta medför att den komplicerade signalkorsningen vid 
Södra Allégatan – Parkgatan underlättas och framkomligheten förbättras för alla 
trafikanter. Rosenlundsbron blir enkelriktad och får ett körfält i södergående riktning. 
Dessutom tas ett körfält i anspråk längs Nya allén, vilket skapar mer yta för oskyddade 
trafikanter och minskar barriärer.
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Bytespunkt Haga- Axonometrisk vy

ETFE

TRÄSTRUKTUR

PUSTERVIK STATION
OMSLUTANDE 

MEMBRAN

isolerad vattenränna

klämprofil

flerskikts-ETFE-kudd

täcklock i trä

aluminiumskena

klämprofil

flerskikts-ETFE kudde

limträbalk

täcklock i trä

täcklist

RHS  
överföringsbalk

HUVUDVALVET - bågformad limträbalk

inslitsade plåtar fästa mot RHS-balk

invändig glasprofil infäst mellan bjälklag 
och RHS-balk

ränna

grundläggning i armerad betong

markläggning av sten

Detalj -1

Detalj -2

Detalj -3

Detalj -4

inslitsad plåt infäst i RHS-balk

grundplatta i plåt på kompakterad brukbädd

bultar

teflon mellanlägg

infällt glas, infästa mot RHS-balkens 
undersida

invändig limträbalk

SIDOVALV - bågformad limträbalk

Detalj - 4
Typdetalj markanslutning träbåge

1:10

Detalj -2
Typdetalj infälld takavvattning

1:10

Detalj -1
Typdetalj anslutning ETFE mot limträbalk

1:10

Detalj -3
Typdetalj glasanslutning vid golv
1:10

Träbalkar i samverkan
Axonometrisk vy

Då bågarnas diameter och spännvidd minskar i strukturens längdriktning minskar 
även dimensionen på balkarnas tvärsnitt. På så vis bibehålls proportionerna längs 
hela byggnadens utsträckning, dessutom optimeras materialanvändningen. Där 
påkänningarna i balksystemet är som störst, d.v.s. där primärbalkarna sammanstrålar 
bidrar metallinfästningarna till att uppnå erforderlig hållfasthet och hålla ner 
dimensionerna till ett minimum. Delar av strukturen kommer att vila på stationens 
grundmur, andra delar kommer att få egna fundament på minipålar att vila på utanför 
grundmuren. Syftet är att sprida lasterna längs hela bågens omkrets med hjälp av 
flera stödpunkter och på så vis skapa förutsättningar för en ännu lättare struktur. 

ÖVRIGT OM STRUKTUREN
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