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Trafikala lösningar

  
Belysning
Högst och mest intensivt ljus återfinns ovan spårvägen. Här linspänns en specialutformad lykta som ger 
ett gott funktionsljus ner mot spårvägen samtidigt som det släpper upp ett mjukt sken mot alléns träd-
kronor och bidrar till att förtydliga rumsligheten som allén skapar. Armaturen förses med ett speglande 
material så att den trollas bort bland trädkronorna dagtid. 
Nästa nivå av ljus finns längs gångstråket. I ytterkant av utvalda cirklar placeras lägre master med spot-
lights för att framhäva platser för vistelse och rum. Här belyses även utvald växtlighet och konst. Denna 
belysning bidrar med kontraster, skuggverkan och värme till gaturummet. 
Paviljongernas invändiga och utvändiga belysning blir viktig i gaturummet. Visionen är att dessa ska 
upplevas som glödande lyktor längs stråket. 
Närmast människan detaljeras bänkar och andra mindre byggda strukturer med väl dolt integrerat ljus. 
Här kan ljuset med fördel vara extra varmt. Dessa element bidrar till att skapa tydliga platser och bjuder 
in till vistelse och möten. 
Där spårvägen avviker och gångstråket breddas övergår belysningen till en mer strikt placering som 
tydligt följer stråket. Här återkommer spårvägens lykta men på lägre stolpar som placeras tvåsidigt 
längs allén. 
Ovan vattenspegeln hängs ett arrangemang av ljus som speglas i vattnet och skapar en evighetseffekt. 
Denna belysning är föränderlig med årstiderna och kan anpassas till högtider för att bidra till den festli-
ga stämningen längs Avenyn. De höga originalmasterna framför biblioteket och den befintliga mur och 
räckesbelysningen kring Götaplatsen behålls.  

  
Cirklar och mönster

  
Öar blir till cirkelmotiv

AVENYNS Vardagliga Högtidlighet
Koncept – gång- och vistelsegata 
Avenyns gestaltning ska spegla en gata som 
är utformad som ett upplevelsestråk. En 
gata som är till för fotgängare med fokus på 
vistelse, stadsliv, handel, aktiviteter, upp-
levelser och restaurangbesök. Vi har med 
detta tävlingsbidrag försökt kombinera det 
enkla med det unika, det vardagliga med det 
högtidliga. Avenyn blir en klassisk stilfull 
gata och ges samtidigt en samtida och plats-
specifik gestaltning. 
En centrerad allé refererar till Avenyns 
historia och skapar ett storslaget rum och 
struktur som samlar gatan. Allén placeras 
längs med spåren och suppleras med min-
dre träd och grönska utmed sidorna. Ave-
nyns gaturum utformas med ett cirkelmotiv, 
små ”öar” som skapar ett nytt rörelsemöns-
ter och nya funktioner. Öarna bryter de 
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idag raka linjerna i gatan och skapar istället 
många små rum och pauser, öppningar och 
passager tvärsöver gatan. Öarna refererar 
till Göteborgs skärgård där båtarna rör sig 
fritt på vattenytan mellan öar och skär. Man 
rör sig således hela tiden mellan öarnas oli-
ka aktiviteter med grönska, lekfunktioner, 
små paviljonger, vistelseområden på den 
ena sidan och med Avenyns klassiska buti-
ker och restauranger på den andra sidan. 
Detta blir ett levande stadsrum dit 
människor söker sig för att uppleva stadens 
puls, evenemang och för att njuta av en 
trivsam och händelserik plats. Detta skapar 
även synergieffekter för handel, restaurang-
er och kaféer som får fler kunder, växer och 
lockar ännu fler till platsen. Den omsorgs-
fulla och identitetsskapande gestaltningen 
lyfter Avenyn som ett besöksmål och en 
varumärkesbärare för Göteborg.
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 Illustration av gatumiljö på Avenyn

  
Vision: Avenyn ligger centralt intill Göteborgs historiska stadskärna. Visionen är att 
skapa en vistelsesgata där gångtrafiken är prioriterad.  Att Avenyn ska bli ett grönt 
gångstråk som kopplas ihop med Kungsparken i söder och Renströmsparken i norr, 
så att Avenyn skapar en biologisk korridor till omgivande natur och grönområden. 
Förslaget bevarar viktiga kulturspår, såsom siktlinjerna längs med allén. Allén åter-
uppförs och suppleras med ny grönska, inspirerad av förträdgårdarna och platsens 
historia med trädgårdar och plantager.

  
Koncept: Fotgängarnas rörelsemönster skapar Avenyns gestaltning. Historiskt har Avenyn för-
ändrats från att vara till fotgängare, hästtransporter, cyklar och spårvagn. Med tiden har buss och 
biltrafik tagit mer och mer plats. Det har skapat en gata med många parallella längsgående spår. 
Konceptet för framtidens Aveny är att skapa en gata gestaltad för att understödja fotgängarnas 
flöden. Med mer grönska och plats till fler funktioner och aktiviteter i gatan, där det skapas ett 
sammanhängande golv som binder samman Avenyn både på längden och på tvären. 

  
Gestaltningen frigör sig från trafikens raka 
linjära uttryck, med inspiration från Göte-
borgs skärgård, där båtarna rör sig fritt på 
vattenytan mellan kobbar och skär. 

  
Belysningskoncept

Trafik
För att realisera visionen om en levande gata med en sam-
manhängande tvärprofil, med mer grönska och fler aktivite-
ter, krävs mer plats till vistelse och mindre plats till bilar och 
bussar. Nya Avenyns trafikstruktur ger goda möjligheter att 
i första hand prioritera stadsliv och fotgängare och i andra 
hand cykel- och kollektivtrafik. Övrig motortrafik längs 
gatan begränsas till ett minimum för att klara nödvändiga 
transporter och angöring till fastigheter. Busstrafiken flyttas 
bort från Avenyn för att dels skapa sammanhängande vistel-
seytor i den södra delen och för att möjliggöra andra ytskikt 
i spårområdet. Utrymme för räddningstjänsten anordnas 
på gatans båda sidor i hela dess längd. För att förbättra 
kopplingen mellan gatans båda sidor för fotgängare skapas 
fler informella men tydliga övergångar över spåren längs 
sträckan. Fullt tillgänglighetsanpassade övergångar skapas 
vid varje korsning. 



  Lekplats med Poisidon som tema

  Frodig trädgård till vistelse och kontemplation

  Nedsänkt skateområde och dagvattenhantering

  Trädäck som kan användas som scen till små   
 uppträdanden, eller som plats för yoga 
 och träning

  Vattenlek och scenyta

 Regnträdgård, en nedsänkt grönyta 
 till uppsamling av dagvatten

  Trampolinträdgård, trampoliner mellan blommande   
 körsbärsträd

  Paviljong med uteservering 

TO DO

Cirklarna och golvet
Avenyn ges ett sammanhängande golv av 
mörkgrå natursten med ljusa tvärgående 
band som också bildar ett cirkelmotiv 
med breda kanter som omringar gatans 
många funktioner. Den mörka basen utgörs 
av återbrukad befintlig sten från dagens 
beläggning tillsammans med ny sten i 
samma nyans och kvalitet. De ljusa linjerna 
och cirklarna markeras således mot den 
mörkare stenen och ett sammanhängande 
mönster uppstår på tvärs över gatan. Detta 
karaktäristiska mönster binder samman 
Avenyn och bildar en tydlig identitetsska-
pande gestaltning. 

Biograf Göta får ett lekfullt stadsgolv där 
trapporna ner från byggnaderna erbjuder 
spontana sittplatser som omgärdar platsen. 
Här kan barnen leka i vattenstrålarna och 
platsen kommer till liv. Då vattenspelet inte 
är i bruk kan platsen användas till marknad 
och andra typer av evenemang samt som 
skridskobana på vintern. Detta är en öppen 
och flexibel plats som kan fyllas med liv och 
innehåll efter säsong. 
Den öppna avskalade utformningen visar 
även vördnad inför Götaplatsens byggnader 
och konstverket Poseidon som hamnar än 
mer i fokus på platsen och som blickfång 
längs hela Avenyn. Naturstensytorna runt 
Poseidon bevaras och kompletteras med 
en enkel naturstensbeläggning som läggs 

Götaplatsen
Denna i det närmaste monumentala plats 
omgiven av kulturinstitutioner utvidgas 
både fysiskt och visuellt. Då spårvagnen 
svänger av efter Engelbrektsgatan öppnas 
gaturummet upp framför Götaplatsen och 
ett större sammanhängande urbant park-
rum tar plats. Här breder en stor gräsyta 
ut sig, inramad av de befintliga alléträden 
samt mindre träd, buskar och perenner. 
Längs sidorna finns paviljonger med små 
uteserveringar. Utmed parkrummet tillåts 
endast angöring samt buss och taxi till 
hotellet. Parkrummet övergår till en stor 
öppen plan yta med ett vattenspel som kan 
ses som en spegel till Poseidon på andra 
sidan Berzeliigatan. Stadsbiblioteket och 

  
Cirklarna utförs med ett ljust stenmaterial och kopplas ihop med linjer i beläggningen som spänner tvärs över Avenyn. 
Några av cirklarna och linjerna ligger i nivå med beläggningen som en ornamentering som binder samman gatan och 
skapar identitet. Andra cirklar fylls ut med andra material, höjs upp eller sänks ned så att kanterna dirigerar trafiken, 
blir till inramningar eller sittkanter. Några öar fylls ut med växtlighet och blir till frodiga trädgårdar eller regngårdar för 
dagvatten, andra blir till gräsmattor, trädäck med små scener, grusområden med paviljonger och serveringar eller små 
platser för lek. Mellanrummen är lika viktiga, här uppstår platser mellan träden och passager med vistelseytor. 

 

  Situationsplan 1:1000
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radiellt runtom. För att ytterligare till-
gängliggöra Konstmuseets entré utformas 
golvet runt Poseidon svagt sluttande upp 
mot trapporna som kompletteras med 
ramper och ansluter upp till Konstmuseet. 
Kopplingen mellan Götaplatsen och Väst-
länkens nya uppgång öster om Götaplatsen 
förstärks genom att förtydliga stråket.
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 Restaurangkvarteret : Planutsnitt och sektion 1:200

 Illustration av Götaplatsens nedre del med vattenspegeln i förgrunden

 Hållplatskvarteret : Planutsnitt och sektion 1:200

 Handelskvarteret : Planutsnitt och sektion 1:200 Valand trafiklösning: Planutsnitt 1:200
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ALLÉTRÄD
Robinia pseudoacacia ’Semperflorens’ (samma som på Götaplatsen idag) 
H20‐25m B12‐18m c‐c 9,5 m 
SPÅR AV BEFINTLIG ALLÉ 
Befintliga lindar (inhemska) sparas i parkdelen samt utvalda exemplar längs gatan. 
Allteftersom ekarna växer upp och blir stora tas lindar ned (succession). 

SMÅTRÄD
Prunus ´Sunset Boulevard´ H10‐12m B3‐5m (i kluster i ytterkant) Vita blommor. 
Prunus ’Umniko’ H5‐7m B4‐6 m. Vita blommor. Höstfärg. 
Malus ’Everest’ H5‐7m B3‐5m. Vita blommor. Frukt orangegul, 2 cm. Bra för fåglar, 
biologisk mångfald. 
Acer rubrum ’October glory’ H8‐12m B6‐10m. Röd höstfärg.
Magnolia kobus H6‐8 (10) m B4‐6 m. Vitblommande. 

BUSKAR/FLERSTAMMIGA TRÄD 
Magnolia loebneri ’Merril’ H4‐5m B3‐4 m Vitblommande. Flerstammigt buskträd. 
Magnolia loebneri ’Leonard Messel’ H3‐4m B4‐5 m. Ljusrosa blomning. 

SOLITÄRBUSKE 
Malus toringo fk Göteborg E rönnbärsapel. H4‐6m B3‐5m. Små orange bär. Vita 
blommor i maj. Bra för biologisk mångfald. 
Amelanchier grandiflora ’Robin Hill’ H5‐6m B3‐4m Ljurosa blommor. Gulröd 
höstfärg.  
Amelanchier lamarckii fk Ultuna H4‐5m B3‐4m. Vit blomning. Röd höstfärg. 

RUMSBILDANDE/KARAKTÄRSSKAPANDE TRÄD (INHEMSKA) 
Quercus robur Ek (vårdträd) på utvalda platser. Rumsbildande. (2 st per kvarter) 
Prunus avium E H15‐20m B10‐15m. (Karaktärsträd + biologisk mångfald) 
Carpinus betulus E – H15‐20m Bca 10‐15m. (vårdträd) 

RUMSBILDANDE/KARAKTÄRSSKAPANDE TRÄD (EXOTER)
(1 per kvarter) 
Quercus palustris (karaktärsbildande) 
Prunus sargentii Rosa blomning, höstfärg. H8‐10m B5‐7m 

 Illustration av Götaparken som påbörjar Götaplatsen i norr

 Hotellkvarteret : Planutsnitt och sektion 1:200

 Referensbilder, planteringsuttryck  Götaplatsen

 Referensbilder, cirklar

  
Paviljonger i tre olika storlekar; large, medium och small, samt väntkur till spårvagnar. Paviljongerna kan  
innehålla olika funktioner, exempelvis små restauranger eller serveringsställen i de lite större, specialbutiker och 
konstverkstäder i mediumpaviljongerna och kiosker och toaletter i de minsta.  Paviljongerna skall supplera och utvidga 
utbudet med unika upplevelser längs Avenyn, som kan skapa mer varierad publik som supplement till befintliga och 
nya funktioner. 

 Referensbilder, paviljongernas materialitet och formspråk

Paviljong i L-skala

6,0m 4,5m 2,25m

6,75m
4,5m

2,25m

Paviljong i M-skala Paviljong i S-skala Väntkur till spårvagn


