
P

P P

P

P P

P

P P

P

P P

P

P P

P

P P

P

P P

Station Haga ligger i Kungsparken. 

Låter detta som en paradox är det även en inbjudan att ge värde åt båda: Sta-
tion Haga är som en glänta i skogen, inte en byggnad utan främst en plats. Eta-
bleringen av station Haga bidrar med identitet och mevärden genom landskap-
sarkitekturen, gestaltningen och funktionen. 

Bakgrund
Många europeiska städer gjorde sig av med sina försvarsanläggningar under 
1800-talet. De tidigare för-svarsverken utnyttjades för ringgator med ny be-
byggelse – ofta representativa offentliga institutioner –   som de växande städer-
na behövde. I exempelvis Wien och Köpenhamn är dessa mönster tydliga. I Göte-
borg valde man ganska unikt att bevara vallgraven och anlägga ett parkstråk 
längs dess utsida.

Att placera station Haga i Kungsparken, är en motsvarande betoning av en av 
vår tids viktigaste funktioner. Inte en opera eller ett nationalmuseum längs val-
len, utan en station. En av samhällets stora angelägenheter är mobilitet, till-
gänglighet och attraktiv kollektivtrafik. 

Vår lösning för en station i Kungsparken är en balans mellan närvaro och dis-
kretion, mellan park och infrastruktur, mellan landskap och storstad, mellan 
det funktionella och det upplevelserika; Med syftet att uttrycka, att detta även 
är en station. Då man tidigare eftersträvade monumentalitet, är det 2000-talets 
lösning att inordna nya funktioner in i det befintliga sammanhanget, lyfta fram 
olika tidslager och samtidigt låta vår tid vara synlig. 

Genius loci – platsens ande
Formspråket på station Haga växer ur Haga Kyrkoplans, Kungsparkens och Pus-
tervikplatsens speciella karaktärer och i det flöde av människor, som platserna 
ska understödja. Allt nytt som tillfogas bidrar logiskt och positivt till parken och 
skapar på samma gång en egen gestaltning. Allt bygger på en förståelse av plat-
sens karaktär. Det som är rätt för station Haga, mitt i Kungsparken, skulle inte 
passa på ett torg mitt i staden. 

Gläntan – station Hagas metafor – är ett arkitektoniskt rum i parken som skapar 
ett bidrag till parkens sociala dynamik och ger möjlighet att komplettera dess 
biologiska betydelse. 

Arkitektonisk form och identitet
Station Hagas organiska formspråk och fasadgestaltning är anpassad för plac-
eringen i parken men uttrycker även mänskliga rörelser. Kungsparkens engel-
ska trädgårdsideal präglar station Hagas nutida gestaltning och gör lösningen 
platsspecifik. Det organiska formspråket manifesterar sig även i ytskikt och mö-
blering.

De mjukt formade taken och stationsentréerna ingår i en tydlig hierarki. Station-
sentréerna – två paviljonger -  markerar sig starkast, medan buss och spårvagn 
har skärmtak i samma formmässiga familj. Under träden dyker lanterninerna 
upp tillsammans med möbler, gradänger, avskärmningar m.m. som ytterligare 
en variation av detta tema. Station Haga är med andra ord som en rad likfor-
made objekt i parken: De är ”som svampar i skogen” – lika och ändå olika. Sta-
tion Hagas designkoncept signaleras tydligt vid bytespunktens olika trafikslag 
vilket starkt bidrar till platsens identitet och resenärernas intuitiva orientering.

Lanterninernas identitet
Lanterninerna är mycket väsentliga för station Hagas designidentitet. De påmin-
ner om blad, och är utformade med bekväma kanter att sitta på, med ljus i un-
derkant på kvällen. Två lanterniner är låga medan en är högre, dock inte högre 
än att det går att se över den. Lanterninerna släpper in dagsljus till stationens 
mellanplan. Det screentryckta glaset och glaskonstruktionens bärverk fungerar 
som en lykta som lyser upp diskret på natten.

En av lanternierna har en speciell betydelse och står på en speciell plats. 

Rosenlundsbrons och Sprängkullsgatans gemensamma axel hålls fri från träd 
och skapar visuell kontakt mellan stadens centrum och Vasastaden via station 
Haga. Den centrala lanterninen markerar sig starkt i denna axel, även synlig 
från Södra Allégatan och Parkgatan. Lanterninen signalerar station Haga och 
berättar om den funktion och den betydelse som platsen har. Där man tidigare 
skulle välja att ställa en staty eller en fontän, sätter vi en lanternin.

Träd, park och grön karaktär
Station Haga består av två olika gläntor som knyter sig till det gröna parkstråket, 
Kungsparken och Haga Kyrkoplan, och det blå kajstråket längs Rosenlunds-
kanalen. Det samlande landskapsgreppet består av sex viktiga blå eller gröna 
miljöer med var sin starka sociala och urbana karaktär; Kungsparken, lindallén, 
Haga Kyrkoplan, Bytespunkt Haga, Pusterviksplatsen och Smyrnatorget. 

Göteborgs unika kulturhistoriska parkstråk ska helas och sys ihop så att de 
landskapsarkitektoniska kvalitéerna lyfts fram och kopplingen mellan parkerna 
och stadsrummen förstärks och återupprättas.

Lindalléns fyra trädrader återetableras och förlängs mot Sprängkullsgatan med 

nya och omplanterade lindar så att allén manifesterar sig som en tät, grön kor-
ridor genom Kungsparken, enbart avbrutet i Rosenlundsbrons förlängning. 

Kungsparkens engelska stil förlängs med nya slingrande grusstigar och gräs-
planer som planteras med nya och omplanterade solitära lövträd så som ask, 
bok, lönn, kastanj, körsbär och pil – alla i Alléstråket eksisterande trädslag. 
Kungsparkens karakteristiska öppenhet mot vattnet bevaras. Den värdefulla 
parkmiljön med koppling till vallgraven och de stora, solitära träden med unika 
biotoper är satt i fokus.

Haga Kyrkoplans unika rumsliga karaktär med sitt karakteristiska höjdläge 
och lummiga grönskan förstärks och kompletteras med nya och omplanterade 
solitära lövträd likt de existerande trädslagen lind, bok, kastanj, ask och oxel. 
Parkens kant ut mot Parkgatan stärks och den visuella kopplingen till Kung-
sparken återupprättas.

Pusterviksplatsen hålls fri från plantering för att framhäva dess speciella kul-
turhistoriska urbana karaktär längs kajstråket. De hårdgjorda ytorna kantas av 
lindalléns trädrader som skapar en grön bakgrund till den nya kajpromenaden.

Vid Bytespunkt Haga med buss- och spårvagnshållplatser planteras mindre 
ädellövträd som körsbär och lönn vilka styrker parkens kanter och bidrar till en 
känsla av att platsen är gläntan som syr ihop Kungsparken med Haga Kyrko-
plan. På hörnet av Sprängkullsgatan och längs spårvagnshållplatserna plant-
eras en trädrad med syfte att visuellt knyta ihop Kungsparken och Haga Kyrko-
plan. Paviljongtaket och skärmtaken är täckta av gröna sedumört-mattor som 
binder ihop paviljongtaken med parkens grönska.

På Smyrnatorget etableras en terrasserad trädgård för uppsamling och 
fördröjning av regnvatten. Trädgårdens kilformade bäddar skapar en rumslig 
koppling mot Kungsparken. Här planteras vattentåliga träd och våtmarksväxter. 
Trädgårdens svagt terrasserade växtbäddar med träspänger inbjuder till lek och 
upp-täcktsfärd för områdets barn. 

Attraktiva stadsrum även vid mörker
Även belysningen på station Haga har läget i parken som utgångspunkt. I en 
park är det viktigt at träden är stora och mörka; gångvägar är bara varsamt 
belyst; paviljonger skiner tryggt och lockande, varmt ljus skapar rum i mänsklig 
skala under stora träd. 

Varmt ljus anknyter direkt till funktionerna, skiner ut ur och belyser omgivningen 
runt paviljongerna. Belysningen ingår i detaljeringen av byggnader, skärmtak, 
möblering, cykelparkering etc. Lanterninerna glöder. Det är ljusets positiva och 
sammanknytande effekt, det bländningsfria och intuitivt ledande ljuset som 
prioriteras i den visuella sammanhangen, medan armaturerna själva inte drar 
åt sig uppmärksamhet. Viktiga gångstråk är obrutet och jämnt belysta medan 
gångstråken längre bort från station Haga anpassas till parkens nattsituation, 
markerade med parkens egna lyktor och pollare. 

Alla funktionella behov som trygghet och orienterbarhet tillgodoses, och dessu-
tom sker en sammankoppling av den ljusa stationen och den mörka parken i en 
hierarkisk gradient från effektiv station till utbredd park. Resultatet är att sta-
tion Haga ligger som en vacker och välkomnande ensemble av ljussatta objekt 
i gläntorna som förstärker Kungsparkens och Pusterviksplatsens attraktivitet 
även kvälls- och nattetid.

Självklara flöden
Allén är en pulsåder för kollektivtrafik och övrig trafik i innerstaden. Spräng-
kullsgatan är en av få gena kopplingar söderut. Kungsparken och Haga Kyrko-
plan i anslutning till platsen lockar till rekreation och möjlighet att ströva, både 
för resenären som anländer till station Haga men också för de som promenerar 
förbi platsen på sin färd in till stadsdelarna innanför vallgraven.

Den tidigare körbara kopplingen i nord-sydlig riktning har vid Sprängkullsgatan 
tagits bort till förmån för stationens ytor samt förstärkning av alléns trädrader.

Den dubbelriktade cykelbanan längs Sprängkullsgatans västra sida leds norrut 
över Allégatorna och vidare över Rosenslundsbron. Konfliktpunkterna med både 
bilar och gående minimeras med ett sammanhållet, dubbelriktat cykelstråk. 
Prioriteringen höjs när stråket dras gent och tydligt över platsen. I öst-västlig 
riktning cyklar man under träden i allén.

Med den nya stationens uppgångar i Kungsparken skapas behov och möjlighet 
att förstärka stråket från Haga Kyrkogata, över Smyrnatorget och vidare norrut 
mot innerstaden. Det är önskvärt att anlägga en ny gångbro över vallgraven i 
detta stråk. Med den kan Rosenlundsbron avlastas och gående får fler valmöj-
ligheter.

Mänskliga vistelsekvaliteter
Den intensiva trafikmiljön längs Alléstråket har ersatts med nya stadsrum för 
människor i rörelse och vila. Den utvidgade parkmiljön i anslutning till station-
sentréer och hållplatser erbjuder nya vistelseplatser med bra mikroklimat och 
sittplatser längs stråken och vid gradänger mot vattnet erbjuder kontakt med 
elementen och stadens historia.

Kungsparken får i förslaget en tydlig avslutning och entré mot Sprängkullsgatan 
och Rosenlundsbron.

Grundlement
Granitsockeln utgör fundament och grundelement för samtliga designelement. Som utgångspunkt 
ska den skydda mot vatten, påkörning och dagligt bruk.
lätta fasader eller tekniska lamellstrukturer monteres på socklarnas yttersidor. Granitsockeln blir 
sittmöbler, belysning av viktiga stråk och linjer samt stöd for planteringar och överljus.

Designprinciper för stadsrumsmöblering
Designprinciper för stadsrumsmöblering tar sin utgångspunkt i den existerande parken 
där bänkar och belysningsarmaturer är placerade under trädkronorna.
De sedumklädda skärmtaken ska ses som stiliserade träd och möbleringen placeras 
under taken som fristående element som liksom växer upp ur marken.

Gläntan

Trafikstrategi 
Cykelbanan i nord-syd-riktning koncentreras som en dubbelriktad cykelbana för att 
skapa ett enda trafikflöde som bäst passar in i stadens rymd. I öst-västlig riktning 
anpassar cykelvägen sig till den utökade alléen. På detta sätt skapas god kontakt med 
den underjordiska cykelgaraget. Spårvägens, bussens och bilarnas layout är i linje med 
tävlingsprogrammets bifogade trafikförslag.

Gläntor i parken 
Haga Station med sina urbana områden runt stationsentréerna baseras på den befintliga 
strukturen med funktioner som gläntor i parken. Respektfullt mot befintliga kvaliteter 
skapas en unik platsanpassad gestaltning förankrad i Göteborgs historiska stadsstruktur.

Koncept för stationsentréer 
Utformning och identitet för de två stationsentréerna baseras på den specifika platsens 
identitet. Entrén vid Pusterviksplatsen är inspirerad av vattnet och kajpromenaden med-
an den i bytespunkt Kungsparken är inspirerad av parkens design och gröna element.

Allén
Alléstråket är det genomgripande landskapselementet som tydligt 
definierar platsen och de historiska kopplingarna. Stråkets rader av 
parklindar forstärks ytterligare genom komplettering med extra träd 
centralt i förlängningen mot Sprängkullsgatan som en stärkt rygrad.

Bytespunkt Haga
Vid buss- och spårvagnshållplatsen planteras en särskild grupp av 
träd likt en glänta i parken. På detta sätt definieras platsen med en 
egen unik identitet - både i stadsrummet men också som en tydlig 
indikator på en ny kollektivtrafiknod i staden. Här består träden av 
en blandning av körsbär och lönn.

Smyrnatorget
Planteringen på Smyrnatorget har sin helt egen identitet, som inte 
använder samma träd som i Kungsparken och i Haga Kyrkoplan. His-
toriskt sett är detta område strukturellt relaterat till områdena öster 
om Vasastan. Här skapas en frodig trädgård framför Smyrnakyrkan.

Kungsparken och Haga Kyrkoplan
De andra nya träden i området bygger på det befintliga valet av 
träd i Kungsparken och i Haga Kyrkoplan så att strukturen i den 
engelska trädgården fortsätter med avseende på historien om 
platsens starka identitet.

PLANTERINGSSTRATEGI

Grön struktur

Golf & Bar
Buss

Spårvagn

Stora Teatern

Hagakyrkan

Bibliotek

Bältespännarparken

Trädgår’n

Palmhuset

Rosenträdsgården

Blå struktur

Dubbelriktad 
cykelbana
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ILLUSTRATIONSPLAN 1:400

Pusterviksplatsen

Bytespunkt Haga

Kungsparken

Takytan maximeras för ökad komfort

Teknikhus

Parkering och ”kiss and ride”

Dubbelriktad
cykelbana

Dubbelriktad
cykelbana

Dubbelriktad
cykelbana

Dubbelriktad
cykelbana

Befintlig parkering

Befintlig trappa

Befintlig trappa

Befintlig trappa

Räddningstjänst

I de gröna områdena kom-
pletteras med nya träd medan 

kajen hålls fri från träd

Vägsystemet är anpassat 
till framtida bro

Framtida bro

Nytt grönt område mellan sta-
tion och parkeringsplats

50 cykel-p.

30 cykel-p.

30 cykel-p.

10 cykel-p.

30 cykel-p.

20 styr & ställ

20 styr & ställ

2x HKP

Trappan är integrerad med påkörnings-
skydd för en enkel och robust gestaltning

Rainbow Snake

Räddningstjänstens upp-
ställningsplats (500 m2)

Extra träd förstärker 
alléens struktur

Förenklad korsning skapar 
förbättrad trafiksäkerhet

Kajpromenadens geometri är baserad på stadens 
historia. Här är det är möjligt att komma ner till 

vattnet. Terrasserna framför paviljongen erbjuder 
en ny dialog med Rosenlundsplatsen.

Tillgänglig ramp mellan 
kajpromenad och station

Ny kajpromenad

Befintlig kajpromenad

Lanternin

Lanternin
Lanternin

Brand- och ventila-
tionsschakt

2x taxi

Ny trädgård med blom-
mor och frodighet
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Södra Allégatan

Haga Östergata

Norra Allégatan

Rosenlundsbron

Smyrnatorget

Hagakyrkan

Smyrnakyrkan

Haga Kyrkoplan
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ILLUSTRATIONSPLAN 1:200 (PUSTERVIKSPLATSEN)Landskap som ringar i vattnet.Formade som stenar i vattnet.Promenaden förlängs som en del av stationen.Den värdefulla historien är integrerad i designen.

SEKTION 1 1:200

FASAD, 1:100 FASAD, 1:100 SEKTION 1:100 DETALJ 1:10

Pusterviksplatsen
Kungsparkens västliga ända ligger vid Sprängkullsgatan/Rosenlundsbron. 
Väster därom börjar Pusterviksplatsen, som är en kaj, fortsatt rekreativ men 
mer urban än vattenbrynet längs Kungsparken. Stationsentrén markerar toppen 
av den mjukt formade trappanläggning som symboliskt markerar befästning-
sanläggningens ungefärliga läge. Trappan sträcker sig ner mot vattenytan och 
definierar den plats i Kungsparken, där man har en god kontakt med vattnet. På 
de breda trappstegen finns plats för ett rikt folkliv, kanske även musik och ak-
tivitet på ett helt annat sätt än i Kungsparkens traditionella engelska trädgård, 
där vattenbrynet är gräsbeväxt och mjukt. På Pusterviksplatsen sitter man tätt 
tillsammans i kvällssolen en sommarkväll.

Stationsentrén på Pusterviksplatsen har visuell kontakt med vattnet och erb-

juder en fantastisk vy längs kanalen och ut mot hamnen. Höjdskillnaden mot 
vattnet tas upp med terrasser och gradänger. Stationspaviljongens egen ut-
formning hanterar höjdskillnaden och risken för höga vattennivåer. 

Paviljongen lyser varmt med allén som bakgrund och speglar sig i vattenytan. 
Entréerna markerar sig tydligt i fasadgestaltningen och med den markanta 
skylten över entrédörrarna. 

Rosenlundsbron landar vid Pusterviksplatsen med ett trattformat brofäste som 
en välkomnande gest och förmedling mellan bron och platsen. Gestaltningen 
av ytor, planteringar och möblering öppnar bron mot syd. Terrasseringen vid 
brofästets västra sida skapar direkt kontakt till stationsentrén och Puster-
viksplatsen. Platsen är utan träd och uttrycker sin urbana, nästan hamnliknande, 
karaktär med gaslyktor och stensatta kajer.

Från den lägre nivån kan man komma nära 
vattnet som en ny upplevelse på denna plats

Norra Allégatan
Södra Allégatan

Dubbelriktad
cykelbana

Entréhall
Undercentral

Teknikschakt

Tryckutjäm-
ningsschakt

Info och 
biljetter

Info

Angreppsväg
Depot

Trappa med sittplatser är 
perfekt för solnedgång

Takfönstret lyser upp hallen 
under taket

Vägg till +3,9 för 
hög vattennivå

Takfönster

Hiss

Hiss

De rundade formerna underlättar 
för stora flöden av människor

Räddningstjänstens område är 
utformad som en integrerad del av 

den övergripande designen

Småbåtar längs kajen ger ett maritimt 
liv med hänvisning till historien, älven 

och hamnen

Närkontakt med vattnet

Smågatsten

Granit

Granit

Granit

Smågatsten

Smågatsten

Pollare

Pollare

Smågatsten

Smågatsten

SmågatstenSmågatsten

Smågatsten

Asfalt

Asfalt

Gräs förstärkning

Stenmjöl

Stenmjöl Stenmjöl

Stenmjöl

Stenmjöl

Stenmjöl

Glas över trappan garanterar visu-
ella anslutningar och dagsljus

Gräs

Gräs

Gräs

50 cykel-p.

20 styr & ställ

2x HKP

Ramp

Ramp

Norra Allégatan

Detaljplanenegräns

Taktilt

Taktilt

Parklind

Perspektiv 1: Stationsentrén vid Pusterviksplatsen lyser som en lykta på natten ovan den nya terasserade kajen med nära kontakt med vattnet.

Bruna aluminiumlameller som 
solavskärmning.

Naturstenssockeln anpassa 
till höjdskillnaden mellan 
övre och nedre entréer

Hög sockel i förhållande 
till kajpromenaden.

Ingångarna markeras med särskilt mark-
material for orientering och komfort

Stationen markeras med namn-
skylt som lyser om kvällen

Terrasser som sittplatser mot vattnet

Invändiga trälamel-
ler ger en behaglig 
reseupplevelse

Bänkar med träytor 
för ökad komfort.

Handledare för god 
tillgänglighet

Stora uthängande 
skärmtak som invitation 
till stationsentréer

Materialval anpassas till 
omgivning och konstverket

Barriär, trappor och sittbänkar är 
samordnade i en utformning som 
även klarar påkörning

Stenläggning på taket som del av 
platsen längs kajen og kanalen

Överljus

Pusterviksplatsen

Båtar kan docka vid kajen

Dubbelriktad cykelbana

Gångväg Gångväg Spårvagn

Cykelgaragets design 
integrerar konstveket

Samtliga träd längst Allén är parklindar

Extra parklind

Extra parklind

Extra parklind

Byggnadens höjd är 470 cm

Dubbelriktad
cykelbana
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Platsen är formgivet efter det förväntade flödet. Trafiklägena markeras med samma material. Skärmtaken gör alla fasader till framsida.Extra lanternin som bärande symbol.

SEKTION 2 1:200

FASAD 1:100LANTERNIN - AXO OCH FASAD 1:100

Bytespunkt och resecentrum Haga
Det effektiva bytet av färdmedel börjar med en intuitiv förståelsen för platsen. 
En stark visuell identitet är grundläggande för identifieringen av bytespunkten. 
För att den ur ett trafikperspektiv ska vara så enkel som möjligt ligger buss, 
spårvagn och tåg ordnade med den ena trafiktypen bredvid den andra, med my-
cket enkla kopplingar. 

Stationsentrén dominerar bytespunkten visuellt genom sin storlek och starka 
identitet. Fasaderna är glasade med ett skikt av lameller som filtrerar ljuset 
och ger form åt paviljongen. Skärmtaken över entréerna varierar i storlek och 
signalerar tillsammans med de fria glasytorna och skylten med  stationsnamnet 

var entréerna är placerade. Även kvällstid är paviljongen synlig och identitetenen 
mycket tydlig med en parkpaviljongens charmerande kännetecken.

Även markbeläggningen spelar en viktig roll. Längs Haga Kyrkoplan stannar 
bussarna längs en traditionell Göteborgstrottoar medan spårvagnshållplatserna 
upprepar de långsmala granithällarna i ett annat mönster. På Kungsparkssidan 
av Parkgatan används smågatsten med gångstråk med sågad yta för att kny-
ta byggnaden till spårvagn och buss, samtidigt med att stenmjölsytan i allén 
sträcker sig längs östsidan av paviljongen och kopplar parkstigen till allén.

Den extra lanterninen blir ett viktigt land-
märke i staden som samtidigt bidrar till 
platsens identitet

Buss

Tåg

Spårvagn

Rainbow Snake

Lanterninen har en välvd form 
för att passsa designidén och 

för avledning av dagvatten.

Bänken runt lanterninen fungerar 
som påkörningsskydd

Höjden på lanterninen är avpas-
sad så att man ser över den för 
ökad trygghetsskänsla.

Belysning under bänk

Naturinspirerat glastak

Bänk i granit med sittplatser 
i trä för ökad komfort.

Lameller och skärmtak 
som solavskärmning

Grönt tak som som anpassning till 
Kungsparken och ökad biodiversitet

Bruna aluminiumlameller lika Puster-
viksplatsen.

Glasfasad för ökad insyn och rulltrappor 
till den underjordiska stationen.

Perspektiv 3: Stationens olika designelement ges en övergripande designstrategi som passar in på platsens egenskaper på ett avslappnat sätt.

Perspektiv 2: Stationselementen och trafiklösningen anpassar sig respektfullt till platsen med vackra och hållbara material i en grön miljö.

Bytespunkt Haga

Skärmtak med minimum höjd om 2,7 mSkärmtaken är platta tak med lätt och smäck-
er konstruktion för visuellt liknande gestalt-
ning på alla konstruktioner vid Station Haga.

Stationsentréer varsamt 
inpassade i parken

Extra lanternin Lanternin LanterninDubbelriktad cykelbana

Byggnadens höjd är 470 cm

Gläntan 4



ILLUSTRATIONSPLAN 1:200 (BYTESPUNKT HAGA)

SEKTION 3 1:200

FASAD 1:100 SEKTION 1:100 DETALJ AV BYGGNAD 1:10

Entréhall

Info och 
biljetter

Butik

Vänt / café

Takfönster lyser upp 
entréhallen

Den kontinuerliga beläggning-
en binder inifrån och utDen extra lanterninen blir ett viktigt 

landmärke i staden som samtidigt 
bidrar till platsens identitet

Hiss

Hiss

Natursten

Natursten

Taktilt

Taktilt

Taktilt

Taktilt

Taktilt

Granitbänk
Info

Granitbänk

Granitbänk

Granitbänk

Granitbänk

Granitbänk

Taktilt

Taktilt

Gräs och 
blommor

Gräs och 
blommor

Gräs och 
blommor

Gräs och 
blommor

Gräs

Gräs

Gräs

Natursten

Smågatsten

Smågatsten

Smågatsten

Smågatsten

Smågatsten

Betong

Betong

Plattformens framkant är i granit 
i kontrast till spårområdet

30 cykel-p.

30 cykel-p.

30 cykel-p.

Staketet ges en design som 
försiktigt passar på plats

Bänk som följer 
landskapsgeometrin

Bänk som följer 
landskapsgeometrin

Bänk som följer 
landskapsgeometrin

Sittmöjligheter på 
kanten av lanterninen

Lanternin

Lanternin
Lanternin

Nya Allén

Möjlighet till uteservering 
framför caféet

Träden fungerar som 
påkörningsskydd

Träden fungerar som 
påkörningsskydd

Asfalt

Extra träd förstärker 
alléens struktur

Granitbänk med 
träsittytor

Pollare

Stenmjöl

Stenmjöl

Stenmjöl

Stenmjöl

Stenmjöl

Stenmjöl

Stenmjöl

Bok

Lönn

Körsbär

Körsbär

Lönn

Lönn

Lönn

Körsbär

Körsbär

Körsbär

Ask

Ask

Grönt tak for ökad biodiversitetCafét markerar sig tydligt efter samma 
princip som stationséntrerna

Integrerad bänk langs fasaden De inre volymerna 
lösgörs från takytan 
för ett lättare uttryk

Glasfasaderna tydliggör övergången 
mellan inne och ute

Stora skärmtak för regnskydd

Smyrnatorget
Parkgatan

Storgatan

Skärmtakens formgivning utgår 
från avståndskrav till spårvagn, 
buss och trädkronor.

Bänkarna är i granit som om vore de 
vuxna ur landskapet. Flera platser med 
träytor för ökad komfort.

Lameller Gröna tak för biodiversitet 
fördröjning av dagvatten

Skärmtak för buss 
och spårvagn

Sedum på taket Sedum på taket

Skärmtak för buss
Brand- och vetilationsschakt

Planteringar med synlig 
dagvattenhantering

Teknikhus

Teknikhuset har samma materialitet som 
stationsentréer for visuelt lugnt uttryck

Samtliga träd längst Allén är parklindar

Samtliga träd längst Allén är parklindar

Extra parklind

Extra parklind

Extra parklind

Extra parklind

Extra parklind

Extra parklind

Extra parklind

Extra parklind

Dubbelriktad
cykelbana

Dubbelriktad
cykelbana
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P

P P

P

P P

P

P P

Smyrnatorget återställer den historiska strukturen. Smyrnatorgets gestaltning utgår från och förstärker gångflödet 
i riktning mot stationsentrén och den framtida bron.

SEKTION 1:200 (SMYRNATORGET)

PLAN OCH FASAD 1:100 (BRAND- OCH VETILATIONSSCHAKT) FASAD 1:100 (TEKNIKHUS) DETALJ 1:10 (TEKNIKHUS) DETALJ 1:10 (BÄNK)

ILLUSTRATIONSPLAN 1:200 (SMYRNATORGET)

Smyrnatorget
Detta stadsrum skiljer sig tydligt från de övriga. Det är varken Kungsparkens el-
ler Haga Kyrkoplans fortsättning utan ett eget stadsrum som främst knyter sig 
till den byggnad, vars fasad i framtiden kommer att dominera platsen. Smyrna-
torgets formgivning är inte organisk och rund utan snarare skarpt rektangulär, 
då den inte ligger i parken utan på kanten av Vasastaden.

Platsen skiljas från gatan av en triangulär plantering med små träd och växter 
som av samma orsak inte heller har Kungsparkens och Haga Kyrkoplans skala. 

Ventilationsschacktet på Smyrnatorget, och i mindre format även teknikbyg-
gnaden på andra sidan Parkgatan, har en formgivning som inte är knytet till 
paviljongerna vid station Haga då de – ur resenärernas synvinkel- inte ingår i 
varken funktionen eller identiteten. En alldeles neutral, cirkulär form är därför 
rätt för dessa tekniska installationer.

Taxi

Kyrka

Kyrka

Buss

DESIGNELEMENT

Smågatsten

Smågatsten

Smågatsten

Smågatsten

Smågatsten

Smågatsten

Granit

Gräs

GranitGranit

Granit

Granit

Granit

Bänk som följer 
landskapsgeometrin

Bänk som följer 
landskapsgeometrin

10 cykel-p.

20 styr & ställ

Brand- och ventilations-
schakten markerar sig själv 
som ett konstnärligt inslag

Torget framför kyrkan ges en egen 
identitet som en tolkning av bygg-

nadens framtida fasad

Möjlighet till uteservering 

Stadsrummets geometri 
förstärker viktiga siktlinjer

Information

Trälameller

Glas

Avfallssortering

Öppna moduler

Träsäten

Granitsockel

Ny trädgård med blommor 
och frodighet och synlig 

dagvattenhantering

Stigar med trä-
beläggningar

Taxi, 2 pl.

Storgatan

Smyrnatorget

Smyrnakyrkan

Asfalt

Asfalt

Gräs och 
blommor

Gräs och 
blommor

Gräs och 
blommor

Gräs och 
blommor

Gräs och 
blommor

Granitbänk

Stenmjöl

Gullregn

Bok

Hästkastanj

Gullregn

Bok

Grönt tak for ökad biodiversitet

Perspektiv 6: Geometrierna på Smyrnatorget belyser viktiga siktlinjer och anslutningar samtidigt som de skapar en unik plats framför Smyrkakyrkan.

VOLYMSTUDIER

Bytespunkt Haga Kungsparken

Smyrnakyrkan

Smyrnatorget

Haga Kyrkoplan

Nya Allén

Läskapande väderskydd för reduk-
tion av vind och ökad komfort

Glaspartier med säker-
hetsmarkeringar

Glaspartier med säker-
hetsmarkeringar

Inredningen ger likvärdiga 
villkor för alla

Tillämpning av aluminium-
lameller säkrar att byggnader-
nas uttryck är likartat.

Byggnadens höjd är 300 cm

Byggnadens höjd är 150 cm

Byggnaderna har likt station-
sentreerna en tung sockel för 
att visuellt hänga samman

Galler med öppningar 
enligt specifikation

Lamellerna minimerar 
incitamentet till grafitti 
på byggnaderna.

På flera platser möter ter-
rängen bänkarna för öka 
integration med landskapet.

Bänk i granit med sidor 
av trä för ökad komfort.

Bänkarna har integrerad belysning 
som stämmningsskapande element.

Lameller monteras 
på dörrar

Lamellerna dras över 
taken för visuell lätthet

Den nya gång-
forbindelsen tydlig-
gör en ny förbindel-
se i staden

Cykelparkering inte-
grerad i det gröna

Planteringsbädd med 
dagvattenhantering

Väldefinerad multifunktionel 
plats framför Smyrnakyrkan

Överljus Sedum på taket

Dubbelriktad cykelbana
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