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ALLTID INNE - ALLTID UTE.
Avenyn - Göteborgs stolta, gröna paradgata - utgör scenen där flanö-
rer, verksamheter, kultur och alla gatans olika aktiviteter ges möjlighet 
att visa upp sig. Restauranger, butiker och kulturinstitutioner bjuds att ta 
plats i gaturummet och bli en del av gatans myllrande stadsliv. Avenyn 
blir platsen för ett interaktivt och sinnligt utbyte mellan inne och ute. 
Allting inne är också ute. Avenyn är alltid inne – alltid ute.  

Avenyn är Göteborgs mest centrala och mest kända stadsrum och fram-
tidens aveny handlar om att tydliggöra dess identitet. Tar man en bild när 
man är på Avenyn skall alla genast förstå var man är. För att åstadkomma 
detta och manifestera Avenyns vikt i stadsbilden etableras ETT gemensamt 
golv. Ett golv som skapar ett helt Avenyn, som krymper barriärer och ska-
par flexibilitet för att ge plats åt olika användning. Ett golv med ett starkt, 
identitetsskapande mönster, inspirerat från konstmuseets karakteristiska 
valvbågar, där mötet mellan valven bildar en sinuskurva som påminner om 
rinnande vatten från Poseidon och vågorna på Göteborgs Stadsvapen. 
Kurvan inspirerar till lek och spring och skapar ett tydligt flanörstråk. Valven 
synliggörs med hjälp av olika typer av natursten med inspiration av den 
gnejs som redan finns runt Poseidon – en mörkare flammad hallandsgnejs 
och en ljusare krysshamrad hallandsgnejs förstärker valvens form. Gat-
uträden integreras i mönstret med hjälp av trädgaller som även erbjuder 
sittmöjligheter och som måttmässigt stämmer överens med golvets valv. Det 
gemensamma golvet skapar ramen och bakgrunden för alla olika händel-
ser, aktiviteter, möten, uppvisningar, Instagraminlägg, parader och upple-
velser som äger rum i Göteborgs viktigaste rum – Avenyn.

Begreppet ’Alltid inne – alltid ute’ synliggörs tydligast i den zon som ti-
digare utgjorde Avenyns förträdgårdar.  Zonen, som är drygt 5m bred, 
blir en inbjudande aktivitetszon där bottenvåningarnas verksamheter 
får spilla ut och bli en del av Avenyns stadsliv. Ytan kan nyttjas för ute-
serveringar men också för ett friare program som gör att möten mellan 
ute och inne skapas.  Det kan vara en blomsterbutik som flyttar ut sina 
blommor på gatan, eller Polestar Space som låter en av sina elbilar 
visas upp utanför butiken eller varför inte en klättervägg på en framtida 
Nike-butik? Syftet med zonen är att göra gränsen mellan ute och inne 
mer levande och aktiv och uppmana till interaktion. Skyltning till butiker 
förhåller sig till fasader för att lämna det offentliga rummet fritt. 

För att tydliggöra den interaktiva zonen skapas en möbleringszon på 
ca 1,5 meter som fungerar som avgränsning till flanörstråket. Möble-
ringszonen innehåller sittplatser, varierad grönska, lekfulla belysnings-
objekt och dricksvattenfontäner.  

Uteserveringarna utgör en självklar del av den interaktiva zonen och 
skall utformas så att de bidrar till upplevelser för både dess besökare 
liksom för Avenyns flanörer samt respektera Avenyns kulturhistoriska 
miljö. Det görs genom att uteserveringarnas arkitektur uppmanas för-
hålla sig till den byggnad den ansluter till, gatans golv förblir genom-
gående samt avgränsningar hålls låga och genomsiktliga och möbler-
na vänds mot gatan likt många uteserveringar i tex Paris.  

Alla fastighetsägare skall hjälpa till att aktivera Avenyn. Det gäller även 
Avenyns kulturinstitutioner. Avenyn som kulturstråk stärks genom att 
kulturinstitutionernas verksamhet flyttar ut utanför byggnadernas portar. 
Det görs bland annat genom att en mindre scen placeras vid entréstrå-
ket till Lorensbergsteatern och konstmuseet vid Götaplatsen uppmanas 
nyttja ytorna framför museet för utomhusutställningar. 

Man ska förstå att man kommer till Avenyn! Därför är entréerna till 
Avenyn viktiga och även start- och målpunkt. Förslaget ’Alltid inne – 
alltid ute’ tydliggör startpunkten för Avenyn i norr och entréerna från 
angränsande gator. 

Startpunkten synliggörs genom att ett gemensamt golv dras ända till 
Vallgraven, förbi Stora teatern och Bältespännarparken för att tydligt 
koppla dessa funktioner till Avenyn. Entréerna från angränsande ga-
tor tydliggörs genom en ståtlig valvbåge tillsammans med en generös 
bänk och mötet med Avenyns tydliga markbeläggning. Valvbågen är 
hög och syns på håll, bjuder in till interaktion, och ljussätts så att en-
trépunkten även är tydlig under mörkare tider på året. Bänkar i dessa 
zoner görs extra generösa då dessa korsningspunkter utgör viktiga 
mötesplatser.  

Götaplatsens enda tillgängliga koppling till Konstmuseet och ’Nya 
Konst’ stärks och tydliggörs genom att en valvbåge placeras söder om 
Stadsteatern och stråket rustas upp med ny markbeläggning, bänkar 
och grönska så att det blir lättare och trevligare att ta sig tillgängligt 
hela vägen upp till Konstmuseet. 

ETT GEMENSAMT GOLV

INTERAKTIVA KANTZONERINBJUDANDE ENTRÉER

Framtidens Aveny är grön! Man kan dela upp trädplanteringarna för 
Avenyn i två huvudkategorier; det historiska stråket utmed gatan, och 
det inre stråket närmare fasad. Det historiska stråket utgör en dub-
belallé av scharlakansekar (Quercus coccinea), placerade med ett 
avstånd om 8 meter. Dessa ersätter lindarna och binder samman den 
centrala delen av Avenyn och kommer med tiden skapa ett kollektiv av 
träd som tillsammans bildar gröna valv med en tunnelverkan. Mindre 
träd, buskar och perenner i det inre stråket återkopplar till de historiska 
förträdgårdarna men tillför också en intimare skala till de aktiviteter som 
angränsar till denna zon. Växtvalet här är mångfald med många olika 
arter där fokus är att ha olika uttryck i form av blomning och blom-
ningstid, spännande bladfärger och textur, iögonfallande fruktsättning 
samt exceptionella höstfärger.

Valet av träd har sin utgångspunkt i att ge platsen en unik och lokal 
identitet med hjälp av ekarnas fantastiska höstfärger. Samtidigt före-
kommer en stor mångfald av arter i det inre stråket vilket tillsammans 
med ekarna ger en resiliens för framtida utmaningar samt kapaciteten 
att leverera många viktiga ekosystemtjänster såsom biologisk mång-
fald, höga rekreativa värden, förbättring av luftkvaliteten och hållbar 
dagvattenhantering. 

Träd i stora urnor placeras runt Poseidon för att ge platsen en unik sä-
songskvalitet, samt skapa ett samband mellan Götaplatsen i ena ändan 
och Trädgårdsföreningen i den andra. Samma träurnor som används i 
orangeriträden i Trädgårdsföreningen används också på Götaplatsen. 
Mindre orangerier kan placeras vid vissa utvalda entréer till Avenyn 
där sommarens träd får övervintra.

Framför stadsbiblioteket anläggs spektakulära regnbäddar med vackra 
buskar och örter som tar hand om det dagvatten som ansamlas i områ-
det vilket är dominerat av hårdgjorda material.

PRUNKANDE PARADGATA

Att flanera längs med Avenyn ska vara som att smidigt flyta fram längs 
med en mångfald av sinnliga upplevelser; lummig grönska, kulinariska 
dofter, lekande barn, inbjudande aktiviteter och lockande kommers. 
Avenyns roll som Göteborgs mesta flanörstråk återskapas och fotgäng-
arna och stadslivet får högsta prioritet i stadsrummet vilket genomsyrar 
varje del av gatans utformning med generösa gångytor, möblering 
som ger (inte tar) plats, jämnt och kontinuerligt markmaterial, lekfullt 
markmönster, vacker och svalkande grönska liksom möjligheter att slå 
sig ner för vila och skådning av flanörer. Vistelse prioriteras framför 
rörelse och pausplatser skapas kontinuerligt längs Avenyn. Trafikytorna 
för spårvagn/buss, bil och cykel i mitten tajtas till och optimeras så att 
dessa funktioner inte upptar någon onödig överyta.

PRIORITET FLANÖRER

Vatten i olika former är regnstaden Göteborgs kanske starkaste känne-
tecken. Havet, Vallgraven, regn, slask, flumeride på Liseberg och inte 
minst Poseidon. I framtidens Aveny är vattnet en självklar del. Förutom 
havets egen gud Poseidon som ståtar i all sin prakt framför konstmuse-
et adderas generösa planteringar inspirerade av regnträdgårdar på 
Götaplatsen framför Stadsbiblioteket, dagvatten omhändertas för att 
skapa så bra växtförutsättningar som möjligt till Avenyns nya träd och ett 
antal dricksfontäner placeras ut längs Avenyns flanörstråk för att förse 
Avenyns besökare med färskt dricksvatten. Genom att Avenyns golv 
förlängs ända till Vallgraven kopplas även lekfontänen vid Bältesspän-
narparken tydligare till Avenyn.

RAIN GOTHENBURG

Vy längs Avenyns västra sida mot Götaplatsen
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Plats i staden - Avenyn ligger precis utanför Vallgraven och den befästa 
staden i förlängningen av Östra Hamngatan innanför Vallgraven. 
I nära anslutning ligger flera gröna rum som Trädgårdsföreningen, 
Vasaparken och Renströmsparken. I nära anslutning ligger också 
kollektivtrafikknutpunkten Korsvägen, som kommer få ännu större 
betydelse i området när den framtida stationen för Västlänken öppnar 
där.
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Situationsplan. Skala 1:1000 /A1

Planutsnitt Gatusektion. Skala 1:400/A1

Kristinelundsgatan i kvarteren närmast Avenyn stängs av för biltrafik och får en enhetlig markbeläggning 
från fasad till fasad. Detta möjliggör plats för större planteringar, cykel- och elcykelparkering och plats för 
verksamheter runt hushörn. Entrén mot Avenyn markeras med en valvbåge och över ytan hängs linspända 
armaturer som har ett släktskap med belysningen längs Avenyn.

Planutsnitt Kristinelundsgatan. Skala 1:400/A1

I korsningen med Vasagatan samsas många trafikslag och tydlighet för fotgängare och cyklister 
prioriteras. Den centrala cykelvägen längs Vasagatan förtydligas med röd asfalt i korsningsytan 
tillsammans med cykelbanorna längs Avenyn. Korsningens köryta föreslås få en smågatstensbeläggning 
för att binda samman de olika anslutande ytorna. Två valvbågar på varsin sida om korsningen markerar 
platsen från Vasagatans allé. I hörnet mot Valand får Röhsska museet en plats för att annonsera sin 
verksamhet med objekt från sina samlingar.

Planutsnitt Vasagatan. Skala 1:400/A1

Engelbrektsgatan minskas med ett körfält i vardera riktning i korsningen med Avenyn för att anpassas till 
aktuella trafikflöden. En del av de befintliga lindarna längs Avenyn flyttas hit, de andra till en annan plats 
i staden, och skapar ett grönare stråk österut längs Engelbrektsgatan mot Södra vägen och hörnet på 
Lorensbergsparken. 

I den drygt 5 meter breda aktivitetszonen närmast Avenyns fasader uppmanas verksamheterna flytta ut 
och bidra till gaturummet, här exemplifierat av en outdoorbutik som låter besökarna testa bouldering. 
Uteserveringarna i aktivitetszonen förhåller sig till sin anslutande byggnads arkitektur och vönder sig utåt 
mot det runt 6 meter breda gångstråket. Mellan gångstråket och aktivitetszonen finns ett möbleringsstråk 
med fristående mindre träd och större planteringar med ett varierat växtmaterial. Här finns också 
Avenyns krökta bänk som erbjuder sittmöjligheter från båda håll och bildar mindre intima rum i det större 
sammanhanget tillsammans med planteringarna. Viss möblering i form av en mindre rak bänk på tvärs med 
gatans riktning och cykelparkering i utvalda lägen finns dessutom längs den yttre trädraden.

Planutsnitt Engelbrektsgatan. Skala 1:400/A1
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Avenyns belysning kan likt det nordiska ljuset gestaltas med en 
balanserad variation mellan ljus, skuggor och mörker. Stads-
rummet knyts samman med ett sammanhängande, mjukt och 
varmt ljus längs fasaderna och med identitetsskapande lyktor 
som ger ett mjukt ljus i människors ansikten. Ljuset integreras 
även i bänkar, konst och andra objekt för att skapa en intim 
och taktil skala i och i anslutning till det stora Avenyrummet. 

Befintliga kontaktledningsstolpar kompletteras med fler stolpar 
i trädraden. Strålkastare på nya och gamla stolpar ger mjukt 
ljus på fasader, ljus in mot möbleringszonens unika golv samt 
ljus på cykelbanan. På stolparna placeras även identitetsska-
pande lyktor, som också återkommer på fasaderna, och dessa 
fungerar som ljusgivare åt fasader, stråk och träd samt är 
identitetsskapande objekt som skapar stämning kvällstid. Den 
befintliga linspända belysningen över spårvägen tas bort för 
att Konstmuseet och Götaplatsen ska synas som en tydlig och 
vacker fond och att stjärnhimlen får vara tak.  

Genom att möjliggöra och underlätta för temporär belysning vid 
aktiviteter och händelser kan paletten av händelser kvällstid bli 
större. Detta kan även inkludera de anslutande stråken som det 
sättet kan bli tryggare när de får en tydligare identitet som platser. 

HELA DYGNET PÅ AVENYN 

Sektion C-c. Skala 1:200/A1

Sektion B-b. Skala 1:200/A1

Sektion A-a. Skala 1:200/A1

Omvandlingen av Avenyn kommer ta tid. För att snabbt skapa 
en flanörvänlig gata, ge mer plats åt stadsliv liksom utveckla 
och aktivera relationen mellan verksamheterna ute och inne 
föreslås att delar av Avenyn i ett första steg utformas i tempo-
rär form. Utvalda delar omvandlas omedelbart vilket höjer 
Avenyns kvalitet och förändrar dess funktion och användning. 
Den temporära utformningen möjliggör även finjustering av 
placeringar, utformningar och funktioner inför slutgiltig bygg-
nation, då gatan testats och Göteborgare och besökare har 
haft möjlighet att ge input. 
 
En temporär omvandling möjliggör även att Avenyns nya 
utformning blir en del av Göteborgs 400-års jubileumsfirande 
liksom av 100-års firandet av jubileumsutställningen. Flytt-
bara möbler, krukor och temporära planteringar skapar nya 
vistelsemöjligheter, verksamheter bjuds ut att visa upp sig och 
interagera med förbipasserande flanörer och kulturaktiviteter 
ges plats för att bli en del av aktiviteterna och stadslivet längs 
med Avenyn.  

Avenyns temporära utformning kan även bli en del av Pro-
totyp Göteborg där olika lösningar för att skapa hållbara, 
stadslivsprioriterade gator får möjlighet att testas i full skala. 

OMEDELBAR OMVANDLING

För att Avenyn ska utvecklas på det sätt som önskas och nå sin 
fulla potential behöver man satsa extra på skötsel och under-
håll. Genom ökad närvaro av personal som både agerar vär-
dar och sköter platsen kan man lägga till ett lager av lättare 
möbler och flyttbara delar, som tex planteringsurnor med träd 
på Götaplatsen, vilket ökar omsorgen om platsen och därmed 
också chanserna att den upplevs tryggare.
 
På Avenyn placeras stolar i olika format som går att flytta runt. 
På strategiska platser som Götaplatsen kommer det att place-
ras många. På andra mindre platser, lite färre. De blir stolar 
som man kan flytta runt till de platser som passar att se på 
livets teater. Möblerna blir i en mörk körsbärsröd kulör inspire-
rade av Lorensbergsteaterns vackra stolar i stora salen.  

LIVETS TEATER 

Poseidons ståtliga fontän, nya regnträdgårdar på Götaplatsen, 
dricksfontäner längs Avenyn, den befintliga lekfontänen 
vid Bältesspännarparken och lokalt omhändertagande 
av dagvatten i trädens växtbäddar är olika delar av 
vattenstrategin för Avenyn i förslaget ’Alltid inne – alltid ute’.

’Alltid inne – alltid ute’ tydliggör Avenyns entréer med ståtliga 
valv och kopplingarna till omgivande grönområden stärks. 
Kulturinstitutionerna och övriga verksamheter bjuds ut att visa 
upp sina verksamheter på gatan för att stärka kopplingarna 
mellan ute och inne och skapa mer interaktion.

Framtidens Avenyn är grön! Det skapas genom ekar 
med exceptionella höstfärger som accentuerar Avenyns 
centralperspektiv, en ny zon med varierad grönska 
som påminner om Avenyns tidigare förträdgårdar, nya 
regnträdgårdar på Götaplatsen samt träd i urnor runt 
Poseidon som binder samman Avenyns startpunkt vid 
Trädgårdsföreningen med slutpunkten vid Konstmuseet.

Vy söderut mot korsningen med Vasagatan 
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GÖTAPLATSEN

Sektion D-d. Skala 1:200/A1

Götaplatsen med Poseidon som kraftfullt blickar ut över Avenyn är troligtvis 
en av Skandinaviens mest kända stadsbilder. Här krävs inga konstigheter. 
De historiska lagren är så starka och påtagliga att förslaget ’Alltid inne – 
alltid ute’ främst syftar till att synliggöra dem, förbättra tillgängligheten till 
Konstmuseet, utöka grönska och skapa sittplatser. Det görs genom att små-
gatstenen och de pollare som lagts till i senare skede runt Poseidons klassis-
ka markbeläggning av fjäråsgnejs tas bort och den ursprungliga markbe-
läggningen framhävs. En enkel, stram linje med hällar av ny hallandsgnejs 
läggs till för att koppla markbeläggningen runt Poseidon med Stadsteatern 
och Konserthuset på samma sätt som redan finns i riktning mot Konstmuse-
et. Dessutom återskapas de bågar som syns i historiska bilder vilket skapar 
generösare ytor för fotgängare och tydliggör den tillgängliga kopplingen 
till Konstmuseet, Nya Konst och Näckrosdammen. En ståtlig valvbåge, som 
även markerar övriga entréer till Avenyn, stärker tillsammans med nya bän-
kar och ny markbeläggning den tillgängliga kopplingen ytterligare. 

En ram av sittmöbler och urnor med träd ersätter pollarna och skapar 
sittplatser. Urnorna är samma som de som finns utanför Palmhuset i Träd-
gårdsföreningen och skapar därmed en koppling mellan Avenyns start- och 
målpunkt. Sköna, flyttbara stolar placeras runt Poseidons trappsteg så att 
Göteborgarna och andra besökare kan slå sig ner och njuta av Poseidons 
vattenspel likt parisborna gör i Jardin des Tuilieries. 

Gatumåttet norr om Viktor Rydbergsgatan minskas och vattenspelet tas bort. 
Istället skapas spektakulära regnbäddar på var sida om gatan med vackra 
buskar och örter som tar hand om dagvatten samt skapar välbehövlig grön-
ska på Götaplatsen där människor kan njuta av växternas dofter och färger.

Storgatan och Kristinelundsgatan stängs av för biltrafik i kvarteren 
närmast Avenyn. Markbeläggningen görs om till en sammanhållen 
yta från fasad till fasad och utökade ytor för uteserveringar i hörn-
lägen, större parkeringsytor för cykel, utökad grönska och sittplatser 
möjliggörs. 

Mellan Engelbrektsgatan och Götaplatsen smalnas Avenyn av och 
höjs upp i nivå med intilliggande gångytor och trottoarernas mönster-
läggning förlängs ut på körytan. 

Angöringsgatan vid Park Avenue Hotel utgår och kantangöring möj-
liggörs längs gatans östra sida.  

Engelbrektsgatans bredd anpassas till aktuella trafikflöden och får ett 
körfält i vardera riktning. Det ger generösare trottoarer längs Engel-
brektsgatan och gör passagerna över gatan kortare och tryggare. Det 
gröna stråket som kopplar Avenyn med Lorensbergsparken stärks när 
antalet körfält minskar.  

Viktor Rydbergsgatan över Götaplatsen minskas i bredd till följd av 
minskade trafikflöden. Gatan höjs upp i nivå med omgivande torgytor.

TRAFIKFÖRÄNDRINGAR

SITTA PÅ AVENYN OCH GÖTAPLATSEN

Götaplatsen ca 1930
Längs hela Avenyn, i möbleringszonen mellan 
aktivitetszonen närmast fasad och gångstråket finns den 
krökta bänken. Bänkens form ger sittmöjligheter från 
båda sidor och skapar mindre rum i rummet tillsammans 
med mindre träd och planteringar. Den kan konfigureras 
med ryggstöd i olika lägen och vissa bänkar har en 
lysande rundad låda med stort lekvärde som även 
fungerar som armstöd.

På Götaplatsen runt Poseidon samt i planteringar och 
på tvärgator används en enklare rak bänk. Den kommer 
i flera olika längder och anpassas efter sin plats med 
ryggstöd och armstöd. 

På intilliggande plan redovisas ytor i gult som tidigare varit körytor 
och nu istället tas i anspråk för fotgängare.

I trädgallren till alléträden monteras bänkar i vissa 
lägen tvärs gångriktningen. Dessa bänkar erbjuder 
sittmöjligheter med vyer längs med gatan och kommer i 
par på varsin sida om träden. Mot cykel- och körbana 
avgränsas sittytan av ett armstöd.

Flyttbara stolar i olika format finns på Götaplatsen 
runt Poseidon, som låter besökarna själva hitta sina 
favoritvyer. De återfinns även på mindre platser längs 
med Avenyn. Samtliga bänkar och stolar får samma 
mörkt körsbärsröda kulör.
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