
Vallstråket
Längs med vattnet på innerstadssidan av vallgraven i Göteborg 
dominerar idag biltrafik. Gångtrafikanter är hänvisade till att 
antingen promenera invid husens fasader, eller att balansera på 
en smal remsa kullersten (där en snubbling över de karaktäristiska 
kättingarna landar en i vattengraven intill). Gatan sammanbinder 
tre tydligt kvarvarande bastioner, ursprungliga befästningsverk 
som idag tjänar som intressanta men något svårtillgängliga 
utkiksplatser. 

Förslaget vill visa på den outnyttjade potential som gaturummet 
intill vallgraven besitter. Genom att bilbefria vägen fram till 
Bastionplatsen tillskapas ett trevligt gångstråk, indikativt för hur 
hela gatans sträckning skulle kunna vara. Gågatans promenad 
utmed vattnet kantas på andra sidan av en vall av sten, en referens 
till platsens ursprungliga form.  Sträckan har fysisk och visuell 
närhet till Kungsportsavenyn, en av stadens mest vältrafikerade 
gator där Göteborgs mångfald finns representerad. Samtidigt finns 
här ett sällsamt lugn där social interaktion och spontana möten 
kan ske på ett bekvämt sätt.  Vattenrummet får nu läktare på två 
sidor. Historiskt betydelsefulla platser tillgängliggörs, återupplivas 
och får en ny roll som framträdande mötesplatser i staden.  

• VALLEN knyter an till den historiska utformningen av stadens 
yttre försvarsverk, men återanvänder denna form för att skapa 
sittplatser med utsikt över vattnet och stråket. Vallen är också 
äng, med flora för pollinerare invid gångbanans sandiga kanter. 

• STRÅKET öppnar för promenaden vid vattnet och fram till den 
fantastiska Bastionplatsen, med utsikt mot Trädgårdsföreningen. 

• BASTIONPLATSEN definieras på nytt genom vallens inramning 
av ett torg där diverse typer av tillställningar kan anordnas 

• BÄNKARNA är  svagt riktade åt olika håll för att och inbjuda till nya 
möten när blickar möts.  På vissa ställen hamnar bänkarna i lä och 
på soliga dagar lagrar ryggstödet av sten värmen under lång tid. 

• STENEN markerar gågatans permanens och knyter an till 
den period vi lever i nu genom att det är sprängsten från 
Västlänkenbygget.
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