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Ett nytt lager läggs till det mång-
bottnade stadsrummet

Stadsrummen som ingår i tävlingsom-
rådet	 består	 idag	 av	 flera	 överlap-
pande historiska lager som berättar 
om Göteborgs utveckling. Platserna 
bär t ex spår från den befästa ka-
nalstaden, omdaningen till en öppen 
parkstad i början på 1800-talet, inner-
hamnarnas betydelse för hamnstaden 
Göteborg, liksom det sena 1800-talets 
storstadsomdaning.
Gestaltningen tar sin utgångspunkt i 
den komplexa kulturmiljöns historiska 
identitet. Stadsrummet bär på berät-
telser från de många olika historiska 
processer och ideal som format det. 

Förslaget präglas av ett synsätt där 
historien inte ses som linjär, utan som 
bestående av lager på lager av histo-
ria. Intentionen med tävlingsförslaget 
är att lägga till ett nytt historiskt lager 
med hänsyn till - och utan att minska 
förståelsen	 för	 -	de	befintliga	 lagren.	
Tilläggen ska vara modiga och addera 
nya karaktärer, utan att kontrastera 
eller	motverka	de	befintliga	värdena.	
Stadsrummets	 befintliga	 historiska	
lager bevaras, förstärks och tillåts att 
skymta fram även i nytilläggen. 

Respekten för de historiska lagren 
har även gett förslaget sin inriktning 
där stadsrummet betraktas som en 
sekvens av platser med olika karak-

tär och historiskt innehåll. För att 
bevara den historiska läsbarheten är 
en bärande idé att de olika delarna 
- Kungsparken med Nya Allén, Haga 
Kyrkoplan, Pusterviksplatsen och 
Smyrnaplatsen - tillåts vara fortsatt 
skilda delar. Gestaltningen tar därför 
sin utgångspunkt i de olika platsernas 
historiska identitet.

Stadsrummen med sina skilda karak-
tärer och olika historiska lager ger föl-
jaktligen olika förutsättningar vid en 
gestaltning för framtida användning.
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TRINUS 2

Sektion 1, 1:200

Sektion 2, Del 2 1:200

Sektion 3, 1:200

Sektion 2, Del 1, 1:200

Pusterviksplatsen
För utformningen av Pusterviksplat-
sen	 och	 kajen	 har	 den	 mer	 ruffiga	
innerhamnens kajgator och lastplat-
ser fungerat som utgångspunkt. Röd-
stenskajen har genom historien varit 
obebyggd varför den nya byggnaden 
konceptuellt hanteras som en förläng-
ning av själva kajen. Utformningen av 
platsen relaterar till kanalen och den 
motsatta kajkanten genom rationella 
och slittåliga ytor samt ett fåtal väl 
placerade träd. 

Det storskaliga landskapsrummet 
delas tematiskt in i tre tydliga rum i 
öst-västlig riktning och avgränsade 
nivåer – Stationsområdet med Allén, 

Kajpromenaden och kajen/vallgrav-
en. Nya bryggor uppmuntrar till ak-
tiviteter på kanalen, vilka till viss del 
återskapar kanalens historiska an-
vändning. 

Station Haga
Stationen ligger i kanten av Kung-
sparken. Kungsparken är en engelsk 
landskapspark med slingrande gån-
gar, svagt böljande landskap med 
stora solitära träd av varierade arter 
som bildar gläntor och täta dungar. 
Trädens placeringar skapar spän-
nande rörelsemönster och förstärker 
siktlinjer som leder besökaren vidare. I 
den	engelska	parken	finns	en	ambition	
att skapa rörelser, scenerier och vyer - 

vilket fått inspirera gestaltningen och 
innehållet för den nya stationen med 
omgivande park. Förslagets gröna 
karaktär och svepande linjer är en vilja 
att minimera platsens urbana karak-
tär för att istället tydligt integrera 
platsen som en del av den romantiska 
Kungsparken. Den gröna karaktären 
förstärks över hållplatsrummet vilket 
minskar avståndet mellan Kungspark-
en och Haga kyrkoplan. Grönskan 
underlättar	 för	 rörelsen	 av	 flora	 och	
fauna.

Sprängkullsgatan – Rosenlundsbron- 
Hvitfeldtsplatsen
Vid	Haga	station	möts	flera	stadsrum,	
som har egna starka karaktärer och 

bär på berättelser om stadens ut-
veckling. En historiskt viktig axel och 
siktlinje i stadslandskapet, Spräng-
kullsgatan - Rosenlundsbron - Hvit-
feldtsplatsen, avgränsar Haga mot 
Haga Kyrkoplan/Vasastaden. Kung-
sparken avslutas öster om axeln med-
an Allén fortsätter mot Järntorget. 
Axeln förbinder de historiska stadsde-
larna söder om vallgraven med cen-
trala staden. Där axeln bryter allén 
bildas en ny central nod för rörelserna 
i området, varifrån stadens olika his-
toriska lager visuellt kan upplevas i ett 
slag. Platsen ges en framträdande roll 
och den förstärks genom en generös 
damm med sittvänliga kanter. Sex ro-
biniaträd placeras för att ge platsen 

en uttrycksfull inramning. Träden läk-
er även ihop det stora glappet i Nya 
allén. Genom sin avvikande karaktär 
från alléträden blir robiniaträden ock-
så en subtil inramning av axeln och 
siktlinjen som bryter allén i nordsydlig 
riktning. Hela platsen beläggs med 
stenmjöl.

Smyrnatorget
Smyrnatorget är ett torg i den täta 
kvartersstaden och har historiskt in-
gått i stenstaden. Där Smyrnakyrkans 
glasade tillbyggnad står idag fanns 
tidigare en formell och prunkande för-
trädgård. I förslaget har den historiska 
förträdgården lösgjort sig från sten-
stadsbebyggelsen och blivit en central 

TRÄDARTER

Pusterviksplatsen
1 Sorbus incana E - Silveroxel  
2 Salix alba var. sericea  - Silverpil 

Kungsparken
3 Prunus ’Shirotae’ - Japanskt prydnadskörs-
bär  
4 Salix alba – Vitpil (samma som bef)
5 Aesculus hippocastanum – Hästkastanj
6 Fraxinus ornus – Mannaask

Mötesplatsen Sprängkullsgatan/Allén
7 Robinia pseudoacacia – Robinia

Stationsparken
8 Parrotia persica ´Vanessa` - Papegoj-
buske 
9 Acer griseum - Kopparlönn  
10 Viburnum x bodnantense- Kejsarolvon 
(busk)  
11 Cercidiphyllum japonicum - Katsura 
12 Ginkgo biloba - Ginkgo   
13 Acer rubrum ’Scanlon’ – Rödlönn  
14	Alnus	incana	‘Laciniata’	–	Gråal,	flikbladig	

Haga Kyrkoplans sydvästra hörn
15 Aesculus hippocastanum - Häst-
kastanj  
16. Acer - Lönn    
17. Tilia × europaea - Parklind   
18. Koelreuteria paniculata – Kinesträd 
19. Catalpa speciosa - Praktkatalpa  

20. Liriodendron tulipifera - Tulpanträd 
21. Magnolia kobus - Japansk magnolia  
22. Cornus kousa - Koreansk blomsterkornell
23. Metasequoia glyptostroboides - Kinesisk 
sekvoja 

Smyrna torget samt Haga Kyrkoplans 
sydöstra hörn 
24. Juglans regia - Valnöt   
25. Gleditia triacanthos ’Skyline’ - Tagglöst 
korstörne   
26. Cercis canadensis - Judasträd 

del av torgytan. Platsen har stor po-
tential som mötesplats men är också 
en viktig passage från Vasastaden 
till Haga stationspark. Utformningen 
är robust och möjliggör andra aktiv-
iteter, som tex en uteservering.

Stationsbyggnad Pusterviksplatsen

Perrongtak

Smyrna torget Parkgatan Station Haga Nya Allén

Station Haga Haga stationspark

Norra Allégatan Södra Allégatan Nedfart cykelgarage
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1. Övergripande koncept 
 
Stärka mötet mellan fyra historiska 
karaktärsområden 
Tydliggöra siktlinjer 
Stärka kajstråket

       Stärkanod/mötesplats 
 

2. Gröna och blå tillägg  
 
Länka Kungsparken med Haga 
kyrkoplan  
Förstärka grön kil 
Nya blå inslag i stadsmiljön 
Ökad biologisk mångfald 
Ökad vattenkontakt kanalen

 

Perspektiv, Station Haga med dammen i noden Sprängkullsgatan/Allén

Flygfoto

1. 2.

Träd med olika habitus och karaktär

Byggnadskoncept

Gröna och blå tillägg 
Ett stort och varierat antal trädarter 
har lagts till. Detta för att öka den bi-
ologiska mångfalden och uttrycket. 
Flera är exotiska arter för att stärka 
den engelska parkens variation och 
innehåll. Varje område har fått sina 
karaktärsträd med olika habitus och 
färger. Haga Kyrkoplan har komplet-
terats med träd i öster, norr och väster 
för att stärka parkens kanter och hörn. 
Det är i huvudsak robusta storväxan-
de	arter	likt	befintliga.	I	anslutning	till	
konstverket Rainbow Serpent har en 
dunge med asiatiska trädarter plac-
erats för att lyfta fram konstverkets 
exotiska uttryck. 

I Haga stationspark har vissa träd 
kompletterats med större vegeta-
tionsbäddar av lundkaraktär. Veg-
etationsbäddarna är ondulerande 
vilket	 gynnar	 florans	 och	 faunans	
variationsrikedom. Det bidrar även till 
att förstärka stationsparkens gröna 
karaktär och dess samhörighet med 
Kungsparken. På Smyrnatorget sam-
las dagvattnet i en regnträdgård. Här 
växer en stor variation av örtartade 
växter och regnträdgården är också en 
tillgång för insektslivet. Vattenspegeln 
i fonden av Sprängkullsgatan tillför yt-
terligare en dimension för djurlivet. 

Trafikrummet
Med sitt läge i Kungsparken ligger Sta-
tion	 Haga	 mellan	 trafikerade	 gator	
och omgivande 1800-talsbebyggelse. 
För 150 år sedan var Kungsparken en 
rofylld	 plats	 för	 flanerande.	 Genom	
en väl bearbetad struktur och val av 
markbeläggning skapas en koppling 
till Kungsparken som utformas som 
en lugn plats att vistas på, men med 
framtidens behov av intermodalt re-
sande tillgodosett. 

Samma material återkommer runt 
stationsbyggnaden som på perrong-
erna för att få ett sammanhängande 
uttryck. Gångstråk och hållplatser 
får en harmonierande färgsättning 

och materialval men de olika stråken 
kommer få sitt avgränsade läge. Det 
är viktigt att de genomgående pen-
delcykelstråken prioriteras i allén. 
Cykel- och gångstråken i Sprängkulls-
gatan och Rosenlundsbron beläggs 
med	flammad	gatsten	i	olika	kulör.	För	
att	 minska	 risken	 för	 konflikter	 mel-
lan gående och cyklister är det viktigt 
att	varje	trafikantgrupp	får	sina	egna	
ytor.	Biltrafikytan	i	anslutning	till	Sta-
tion Haga beläggs med smågatsten. 
Resecentrum i Kungsparken kommer-
att generera ett stort antal resenärer 
som har behov av att ta sig i olika rik-
tningar och med olika hastighet. 

PUSTERVIKSPLATSEN 
Den generösa pusterviksplatsen skall 
fungera både till vardags och för större 
evenemang. Platsen är uppdelad i tre 
tydliga nivåer; den övre - entrétorget, 
stationsbyggnaden och angöringstor-
get, mellannivån - den generösa ka-
jpromenaden och den nedre - kanal-
rummet med två mindre bryggor. Den 
övre nivån förbinds med kajprom-
enaden via två generösa trappor och 
ett lutande plan i väster. 

Stationsbyggnaden förhåller sig paral-
lellt till allén och genom sin placering 
i liv med den övre muren landar den 
på kajen. Dess norra fasad utgörs av 
en arkad vilken inhyser huvudentrén 
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A. Kajpromenad
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Perspektiv,	Pusterviksplatsen	med	kajpromenad	och	långsoffa

Detalj Bänk 1:10 Detalj Bänk 1:10 Byggnadsdetalj Räcke 1:10

Stationsbyggnad Pusterviksplatsen, Fasad mot Norr 1:100

1. Koncept historisk kontext 
 
Tydlig och breddad kajpromenad 
Byggnaden upplevs landa på 
kajen 
Koppling kaj kanal 
Angöring	båttrafik 
Historiskt brofäste 
 
 

2. Kopplingar, rörelse, mötesplatser

Stationsbyggnad Pusterviksplatsen, Fasad mot Öst 1:100

Stationsbyggnad Pusterviksplatsen, Sektion A-A 1:100
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+7,45

och kopplar entrétorget i öster med 
angöringstorget i väster. Arkaden ut-
gör även en historisk anspelning på en 
lastkaj. Pustervikshallen är en öppen 
struktur av koppar och glas. Den kon-
struktiva principen är densamma som 
för Stationspaviljongen; limträpelare 
och balkar kompletteras med KL-trä-
element. Pelare och takavtäckning 
kläs med föroxiderad kopparplåt som 
ger fasaden en levande brunaktig 
bronsfärgad yta som mörknar över tid 
och ärgas i svagt grönturkosa nyanser. 
Materialet harmonierar väl med den 
kulturhistoriska miljön i kajrummet 
där den djupgröna Rosenlundsbron, 
gjutjärnskättingarna och graniten bil-
dar en robust materialpalett. De stora 

glasen fästs in med en diskret detalj 
mellan pelarna för att låta fasad-
pelarna framträda klart. Entrépartier 
är, liksom i Stationspaviljongen, kop-
parinklädda. För interiörens palett är 
koppar, trä och slipad betong tongi-
vande. De täta triangulära volymerna 
i hallen bildar en spännande rumslig 
komposition och placeringen av dem 
medger en ytterligare entré; en smit-
väg från allén.

Vegetationen i form av ett fåtal träd 
relaterar till motsatta kanalsidans 
träd. Artvalet är gjort utifrån det ut-
satta läget vid vattnet. Träden har 
stark karaktär genom sitt silverfär-
gade bladverk. Möbleringen består 

av långbänkar utförda i ek och stål. I 
östra delen av kajpromenaden finns 
en målpunkt i form av en lekskulptur 
som aktiverar platsen oavsett årstid.

Markmaterialen är robusta, gatsten 
dominerar med varierad ytbehan-
dling. Entrétorget i öster framträder 
med sitt ytskikt av stora granithällar 
som även leder in till byggnadens en-
tréer. Belysningen består av ett fåtal 
stolpar på den övre nivån som kom-
pletterar ljuset från den uppglasade 
byggnaden. Trädet vid entrétorget får 
effektbelysning. På kajpromenaden 
återanvänds de ursprungliga arma-
turstolparna. Dessa kompletteras 
med belysning under bänkar.
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1. Koncept historisk kontext 
 
Engelsk landskapspark 
Länka Kungsparken med Haga 
Kyrkoplan 
Stärka historiska siktlinjer 
Förstärka allén 
Byggnad som paviljong 

2. Kopplingar, rörelse, mötesplatser 
 
 
 
 
 

Byggnadsdetalj, möte med mark 1:10

STATION HAGA
Den nya stationen är utformad utifrån 
idén om en förtätning och koncentra-
tion av den engelska landskapspark-
ens element – slingrande gångvägar, 
böljande landskap, enstaka träd och 
träd i grupp som ramar in utblickar 
och skapar intima rum. Träden är upp-
stammade för att ge överblick och 
fri sikt över hela platsen. Mitt i detta 
landskapsrum står stationsbyggnaden 
självklar - likt paviljongen i den histor-
iska engelska landskapsparken, men 
med ett modernt uttryck. Historiska 
siktlinjer har gjorts tydliga genom 
trädens placering. Stor vikt har lagts 
vid att skapa en rik grönska både runt 
stationsbyggnaden men även på per-

rongen närmast Haga Kyrkoplan. Det-
ta för att läka ihop stationen med den 
befintliga landskapsparken och Haga 
kyrkoplan. På så sätt kan den ”gröna 
kilen” med sin historiska förankring 
återskapas och förstärkas. Genom 
att minimera stationens urbana och 
hårdgjorda avtryck blir funktionen 
som en del av en grön korridor opti-
merad.

Stationspaviljongen är en byggnad av 
trä och glas. Den i grunden allmäng-
iltiga pelarstrukturen välvs till en 
platsanpassad volym som bäddas in 
stationsparkens böljande vegetation. 
Byggnadens uppsyn ger subtila as-
sociationer till de engelska parkernas 

historiserande landskapspaviljonger 
och ett tydligt samtida uttryck ges av 
den moderna konstruktionstekniken 
och materialbehandlingen. Interiören 
karaktäriseras av de böjda träklädda 
väggarna och vyerna ut mot parken, 
där pelare och trädstammar över-
lagras och väver samman landskap 
med byggnad. Det slipade betonggol-
vet går ton i ton med stenläggningen 
utanför och har en varierad ballast-
visning av mellanstora tumlade ste-
nar av lokala bergarter. Glaspartierna 
sitter diskret infästa mellan grova, 
kvadratiska limträpelare, vilka bär 
upp limträbalkar och KL-trätaket som 
beläggs med ängsmatta. 
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TRINUS 6

RÖRELSE
KOPPLINGAR
MÖTESPLATSER

HISTORISK KONTEXT

TYDLIG & BREDDAD KAJPROMENAD
BYGGNAD UPPLEVS LANDA PÅ KAJEN
NYA SOLITÄRTRÄD
ANGÖRING BÅTTRAFIK
HISTORISKT BROFÄSTE

ENGELSK GRÖN LANDSKAPSPARK
LÄNKA KUNGSPARKEN MED PERRONGEN
STÄRKA HISTORISKA SIKTLINJER
FÖRSTÄRKA ALLÉN
BYGGNAD SOM PAVILJON
STÄRKA HAGAPARKEN KANT

KOPPLING/LÄNK
TYDLIG GRÄNS
ETT GOLV
VASASTADENS FÖRTRÄDGÅRD

RÖRELSE
KOPPLINGAR
MÖTESPLATSER
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BYGGNAD UPPLEVS LANDA PÅ KAJEN
NYA SOLITÄRTRÄD
ANGÖRING BÅTTRAFIK
HISTORISKT BROFÄSTE

ENGELSK GRÖN LANDSKAPSPARK
LÄNKA KUNGSPARKEN MED PERRONGEN
STÄRKA HISTORISKA SIKTLINJER
FÖRSTÄRKA ALLÉN
BYGGNAD SOM PAVILJON
STÄRKA HAGAPARKEN KANT

KOPPLING/LÄNK
TYDLIG GRÄNS
ETT GOLV
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RÖRELSE
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Smyrnatorget, Sektion C-C, 1:200

A. Brandgasschakt
B. Regnträdgård
C. Uteservering
D. Bänkar
E. Cykelställ
F.  Häckar
 

Perrongtak Kungsparken, Station Haga

Vegetationsöar

Typ 1 svagt upphöjd

Typ 2 upphöjd

Typ 3 nedsänkt

1. Koncept historisk kontext 
 
Koppling Kungsparken Vasas-
taden 
Tydlig gräns mot Haga Kyrkoplan 
Vasastadens förträdgårdar 
Ett golv 

2. Kopplingar, rörelse, mötesplatser 

Smyrna torget regnträdgård, Sektion E-E

Perspektiv, Smyrna torget med regnträdgård

Detalj Cykelställ 1:10

Entrépartierna av stål ges en hög dig-
nitet av den förpatinerade kopparin-
klädnaden och kompletteras med 
draghandtag i samma material. De 
långsträckta perrongtaken är till sin 
karaktär närbesläktade med station-
spaviljongen och konstrueras liksom 
den av limträpelare och KL-träelement 
där bänkar, skyltning och eventuell 
glasning spänns in mellan pelarna.
* Visionen om att skapa en tydlig 
arkitektonisk karaktär väl inbäddad 
i park har krävt justeringar av plan-
delarna för Västtrafiks delar. Mer om 
detta finns att läsa i det tekniska do-
kumentet.

Vegetationen i Haga stationspark 
består av en stor variation trädarter 
med skiftande karaktär för att möta 
platsens olika krav. Lätta luftiga små 
träd i anslutning till Stationspavil-
jongen för att undvika tät skugga 
och smalkroniga utmed perrongen. 
De böljande planteringarna skapar 
förutsättningar för en rik och vari-
erad flora. Den marktäckande lund-
vegetationen står som förebild med 
sina storbladiga perenner och gräs. 
Stationstaket är utformat med ängs-
matta för att ytterligare stärka plat-
sens gröna karaktär samt öka biodi-
versitet och ekosystemtjänster. Den 
historiska axeln från Haga kyrkoplan 
över perrongen och vidare genom 

stationsbyggnaden förstärks genom 
placeringen av träd på perrongen och 
i stationsparken. Möbleringen utgörs 
av generösa sittbänkar som famnar 
de frodiga planteringarna. Bänkarna 
utförs i stål och lackeras i en koppar-
grön kulör. Markmaterialet består av 
oregelbundna granithällar som bildar 
ett slätt, tillgängligt golv. Byggnaden 
och vegetationsöar omges av en sten-
mjölsfris. Belysningen består av stol-
parmaturer samt integrerad belysn-
ing i perrongtaken. Ljusschakten i glas 
ligger i marknivå och blir en integrerad 
del av beläggningen och hindrar inte 
rörelsemönstret runt stationen. Kväll-
stid blir ytan ett spännande komple-
ment till den övriga belysningen. 

SMYRNATORGET
Platsbildningen mellan Smyrnakyr-
kan och Haga kyrkoplan har en ty-
dlig rumslig avgränsning i väster med 
parkens trädvolymer och i öster med 
Smyrnakyrkans fasad.

Genom att komplettera med ytterlig-
are träd i nordöstra hörnan av parken 
förstärks gränsen mellan parken och 
stenstadens kvarterstruktur. Plats-
ens utformning är inspirerad av den 
formella förträdgården som en gång 
fanns i anslutning till byggnaden. För-
trädgårdens element, häckar, peren-
ner, buskar och entréträd har frigjort 
sig från byggnaden och fått en friare 
form centralt på platsen i form av en 

regnträdgård. Vegetation, markbeläg-
gning, bänkar orienterar sig i öst-västlig 
riktning för att förstärka axeln. 

Ventilationsschaktet på platsen ges 
en riktningslös cylindrisk form och kläs 
med föroxiderad kopparplåt. Detta ger 
fasaden en levande brunaktig bronsfär-
gad yta. Ytan mörknar över tid och är-
gas i svagt grönturkosa nyanser.
Regnträdgården gynnar den biolo-
giska mångfalden och genom sitt 
naturnära uttryck, likt en fuktäng, blir 
det ett spännande avbrott i den urba-
na omgivningen. Med linjeavvattning 
leds dagvattnet till regnträdgården 
som är dimensionerad för att hålla ett 
100-årsregn innan det bräddas ut till 

ledning. Träden är graciösa och lät-
ta i sitt bladverk för att ge en beha-
glig skugga. De har en karaktär som 
tydligt bryter mot Haga Kyrkoplans 
robusta storvuxna arter.

Möbleringen på platsen består av 
långa granitblock som följer mark-
ens linjering. Markmaterial utgörs 
av granithällar i fallande längder 
och gatsten i kantzonerna med vari-
erad ytbehandling beroende på till-
gänglighetskrav. Belysning består av 
stolparmaturer utmed huvudstråket 
i väster och stolpar med riktnings-
bara spotar vid regnträdgården och 
cykelparkeringen.
 

VÄXTER MED LUNDKARAKTÄR

Träd
Acer griseum 
Cercediphyllum japonicum
Viburnum bodnantense

Perenner
Alchemilla mollis
Anemone tomentosa
Asarum eropaeum
Astilbe arendsii 
Astrantia major 
Astilboides tabularis
Athyrium 
Brunnera 
Carex 
Cimicifuga racemosa 
Dryopteris filix-mas 
Deschampsia cespitosa 
Echinacea purpurea 
Epimedium x versicolor 
Eupatorium
Galium odoratum
Geranium macrorrhizum
Geranium sylvaticum
Geranium phaeum 
Hakonechloa macra 
Hemerocallis citrina
Hosta fortunei
Hosta sieboldiana 
Iris sibirica 
Omphalodes verna
Pulmonaria officinalis 
Rodgersia pinnata
Stachys palustris
Vinca minor
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