Götaplatsen Face Li� 2021
Götaplatsens historia sträcker sig �ll år 1910 då Albert Lilienberg ritade en plan
som lågt �ll grund för en arkitek�ävling för u�ormningen av platsen inför
Göteborgs 300-årsjubileum 1923 (Schönbeck 2012: 54-56). Hundra år senare är
Götaplatsen en av de vik�gaste ikonerna i Göteborgs stadsbild. En a�rak�v
des�na�on, inte helt utan problem. Störst är behovet om bä�re �llgänglighet och
mindre genomfartstrafik. Personbilar, motorcyklar samt släpfordon trafikerar
stadsmiljön, gör svårare för gående a� korsa gatan och representerar knappast
Göteborg. Som följd av genomfartstrafiken och sin nuvarande u�ormning är
Götaplatsen e� överge� och underutny�jat torg. Fler människor tar det ur si�
rörelsemönster e�ersom de söker en mycket grönare stadsmiljö med plats för
umgänge, ak�vitet och rekrea�on. Götaplatsen Face Li� 2021 sy�ar �ll a� stärka
hälsa och socialt välbefinnande genom a� föreslå en blandning av
användningsområden på torget som kommer fortsä�a a� lyckas när �derna och
vanorna förändras.

Sy�et med designförslaget är a� ta itu med ofrivillig ensamhet genom a�

föreslå e� stadslandskap som är poröst, �llgängligt och välkomnande. E�
designförslag som rör sig bort från slutna former för a� utvidga Götaplatsens rika
kulturhistoria – en vision om sammanhållning och kon�nuitet som förenar
stadslandskapet med Göteborgs mest omtalade nöjesgata. Designförslaget
handlar om a� definiera hela insatsområdet – från Geijersgatan �ll konstmuseet –
som e� homogent, kon�nuerligt och odifferen�erat fält. En oavbruten yta, från
ena sidan �ll den andra, inklusive alla gator som går tvärs över den. Den sömlösa
beläggningen på ytan lockar fotgängare samt visar spåret från 1923 års
ursprungliga idé om Götaplatsen som en stor gemensam platsbildning. Inom de�a
fält hi�ar en stor mängd ak�viteter sin plats: från vilande hörn �ll utrymmen som
kan bli värd för vik�ga kollek�va stunder i stadens liv. Designförslaget strävar e�er
a� uppnå en sådan gradient av social interak�on genom a� skapa si�gradänger
framför konstmuseet – en frilu�s foajé som kommer a� fungera som en prolog
samt bli en förlängning av scenkonsten inu� kulturins�tu�onerna. Nivåerna som
faller bildar e� interak�vt landskap för lek, spontana si�möjligheter, inklusive
utrymmen för a� uppträda. Götaplatsens nya si�gradänger lockar ak�viteter och
uppmuntra människor a� stanna upp för a� dela samma utsikt, dröja sig kvar i
solen eller höra e� skra�. Sådana upplevelser och intryck som kan motverka
ofrivillig ensamhet och skapa en känsla av �llhörighet.

Upplev

Umgås

Mo�onera

Släpp loss

Stanna upp

Program och riktlinjer
• Förhöja områdets upplevelsevärden genom a� skapa en grönare stadsmiljö
...med plats för mer umgänge, evenemang och kultur.

• Erbjuda en mångsidig användning av det offentliga rummet under dygnets ..
...alla �mmar samt hela året. En gradient som möjliggör passar små sociala ..
...interak�oner, men även utrymmen för vik�ga kollek�va stunder i stadens liv.

• Öka antalet offentliga si�platser och ak�vitetsytor. Möjligheter a� mötas och
...anledningar a� ta sig hit.

• Skydda Götaplatsen från genomfartstrafik och oljud från vägfordon.

• Återuppväcka element som härrör från Götaplatsens historia och sam�digt
...förverkliga dess moderna skick.

Illustra�onsplan 1:400. Anslutningen mellan Viktor Rydbergsgatan och Berzeliigatan är markerat och avstängt för trafik.

Götaplatsens nya si�gradänger
Konstruk�onen använder naturens gåvor med massivträ för en inbjudande miljö a�
umgås i och på. Visionen är a� skapa en mycket speciell plats där det naturliga
elementet lever bland urbaniteten på Götaplatsen.

