STADSRUMMET VID STATION HAGA

Rosenlund

Här möts flera Göteborgstypiska stadskaraktärer
Här möts parkerna, kanalerna och den täta staden
		
Här möts gammalt och nytt
			
Här möts många olika trafikslag
				Här möts människor

Kanalen
Kungsparken
Pustervik

Allén

Allén

STADSRUMMEN

VISION OCH ANGREPPSSÄTT
Station Haga ligger i mötet mellan flera viktiga stadskaraktärer som Haga,
Vasastaden, Haga Kyrkoplan, Kungsparken, Allén, Pustervikskajen och Rosenlund. Genom projektet finns det möjlighet att lyfta fram och accentuera dessa
delar, tydliggöra gränser och låta dessa kantzoner utgöra en viktig del i platsens identitet. Det är i mötet mellan platsens olika delar, mellan det öppna
och slutna, det gröna och hårdgjorda, det byggda och det växande som det är
mest intressant att vistas. Genom att förstärka befintliga värden blir platsen
igenkännbar och länken till platsens historia och stadens utveckling blir tydlig.
Förslagets former och materialval hämtar inspirationen i områdets kulturhistoriska karaktärer. Rosenlundsbrons stålkonstruktioner har parats med Kungsparkens trädsilhuetter med överlappande lager av grenar och kanalkajerna
och den göteborgska innerstadens traditionella golv bildar bas även i den nya
miljön. Tillsammans skapas ytterligare ett historiskt lager som bidrar till en rik
och varierad stadsmiljö och en funktionell och attraktiv plats för resande. Området är en plats för rörelse och resande med stora flöden. Men det kommer
också bli ett viktigt att stadsrum för möten, en plats att vistas på. Därför har
utgångspunkten varit att skapa miljöer i en mänsklig skala, med omsorgsfulla
lösningar och med material som håller över tid.
PLATSENS BESTÅNDSDELAR
1. Det sammanhållande golvet
Det ska vara lätt och tydligt att röra sig inom området. Ett gemensamt golv
binder samman stationsmiljön. Valet att arbeta med granit som smågatsten
och hällar, gör att det också går lätt att väva samman med omkringliggande
delar utan tydliga kanter.
2. Murar och socklar - tydliggör gränser och karaktärer
Gränser, kanter och nivåskillnader markeras med kraftiga murar i granit. Förutom att tydliggöra och lyfta fram platsens karaktärer skapar de attraktiva
sittplatser i bra lägen, styr rörelse och hanterar nivåer. Murarna bidrar även till
att markera entréer till Kungsparken och utgör sockel för stationsbyggnaden
vid Pustervikskajen.
3. Det gröna – platsens signum
Platsens gröna värden, framför allt träden, utgör till stor del platsens signum.
Kungsparken med tradition i den engelska parken, den formstarka Allén och
Haga Kyrkoplan är tre starka och kulturhistoriskt värdefulla karaktärer att ta
tillvara och utveckla. Det gröna ska, trots hårdgjorda trafik- och resandemiljöer,
vara det som binder ihop platsen.
4. Byggda delar som håller samman
Rosenlundsbrons grönlackade fackverkskonstruktion och dess brofästen i
granit är en tacksam inspirationskälla till uppgångsbyggnadernas utformning.
Anslaget mynnar i byggnader med lätta spaljélösningar – lätta i en skör parkmiljö, men också lätta att känna igen. Med en tydlig identitet, väl förankrad i
platsen, knyter byggnadernas flätade fasader an till både trädkronor och till
Hagakyrkans nygotik. I sammanhanget ska man inte glömma Feskekörkas
värde som landmärke i området, ett motiv som tas upp på olika sätt i de båda
uppgångsbyggnaderna.

Haga

Pustervikskajen
Det vackra krökta kanalrummet mot väster är en stor kvalitet och är med Feskekörka i fonden en tilltalande plats. Nivåskillnaderna från Rosenlundsbron till
den låga kajen tas upp med kraftiga och platstypiska granitmurar. Murarna har,
likt kanalrummet, ett mjukt formspråk med långa bågar som leder både rörelse
och sikt. Murarna bildar rygg åt generösa sittgradänger i trä - en hörnsoffa i
bästa läge. Dess böjda form gör det möjligt att fånga västersolen med det långa kanalrummet framför sig. En flytbrygga kan vara ett bra komplement för att
stärka mötet med vattnet och skapa södervända sittplatser. Generösa ramper
leder ner till kajen som i vår vision görs till en evenemangskaj för temporära
eller semipermanenta publika aktiviteter.

Vasastan

GREPPET

Kungsparken och Allén
Allén är, förutom att vara kommunikativt viktig, en starkt och strukturerande
element som binder samman delar av staden men också utgör en betydande
barriär som skär genom Kungsparken . För att brygga över Allén är det viktigt att skapa så mycket grönska som möjligt på båda sidor, framför allt mot
söder. Kungsparken accentueras genom tydliga entrémurar som bildar en viktig passepartout som lyfter fram parkens befintliga och nya träd. Parkens rum
och kontakten med kanalen förstärks och träd med stor individuell karaktär
utvecklar Kungsparken till ett av stadens viktigaste grönområden.

SIKTLINJER & UTBLICKAR

Haga Kyrkoplan
Parken runt kyrkan bildar en kil in i den täta kvartersstaden. Till skillnad från
Kungsparken, där träden är extravaganta och ofta solitära, arbetar träden på
Haga Kyrkoplan i grupp där den enskilda individen inte är lika viktig. Träden
placeras i grupper vilket åter möjliggör vyer mot kyrkan och öppna gräspartier
med vårlök. Även här markeras nivåskillnader och entréer med mjukt svängda
sittmurar och utgör en behövlig ram runt platsen.
Smyrnatorget
Som en del av Vasastaden bildar Smyrnatorget en urban plats med parkernas
grönska som fond och med Smyrnakyrkan som rygg för uteserveringar. Med
en hög detaljeringsgrad i gestaltningen där vatten och eld får många sinnen
att aktiveras.
KULTURHISTORIA
Tävlingsområdet består av flera typer av stadsrum med varierande kulturhistorisk kontext och karaktär. Förslaget bygger på att de olika karaktärerna
förstärks och lyfts fram. Stationsbyggnaden belägen i Kungsparken smälter in
bland trädstammarna och grenverken och för samtidigt tankarna till den romantiska parkens lätta paviljongbyggnader. På Pusterviksplatsen är stationsbyggnaden respektfullt infogad i det svängda kanalrummet. Genom hänsynsfulla tillägg i kajmiljön erbjuds utblick över kanalrummet och vattenkontakt.
Smyrnatorget som är en del av stenstaden och dess intakta stadsplan får en
stadsmässig gestaltning som bjuder in till vistelse. Platsen kontrasterar mot
de intilliggande gröna rummen, och samtidigt som kopplingar och flöden främjas upprätthålles den tydliga gränsen mellan rummens skilda karaktärer. Genom plantering i urnor kan växtlighet ta plats även på stenstadens torg, utan att
gränsen mot det gröna riskerar att luckras upp. De känsliga gröna rummen,
Kungsparken, Nya Allén och Haga Kyrkoplan, behandlas med stor varsamhet.
Det övergripande gestaltningsgreppet för att binda samman stationsmiljöns
olika delar hämtar inspiration i Rosenlundsbron, en kulturhistorisk klenod
och ett smycke i stadsmiljön. Brons färgskala, formspråk och materialkänsla
plockas nu upp och får spridning i ett nytt tidsskikt i staden.

MURAR

”CENTRAL PARK”
MASTHUGGSKAJEN

KULTURHISTORISK INSPIRATION FRÅN PLATSEN
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Haga K:A

Källa: Google Maps

Station Haga är väl genomlyst under många års utredning och av många
inblandade aktörer. Den stomme, eller kropp, som nu finns framtagen i form
av dokument och handlingar behöver nu få ett eget liv. Det har vi sett som vår
viktigaste uppgift. Att blåsa liv i Station Haga och ge den en identitet och själ.

DET FRAMTIDA SAMMANHANGET
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VEGETATION
Station Haga ligger i ett viktigt parksammanhang och det är därför naturligt
att platsens befintliga vegetation bevaras i möjligaste mån men att det också
skapas goda förutsättningar för nya träd. En föryngrings- och återplanteringsstrategi tas fram för komplettering av träd som tagits bort i samband med
tunnelarbetet eller individer som dött.
För att aktivt knyta samman Kungsparken med Haga kyrkoplan agerar stationsområdet likt ett semipermeabelt membran där träden tillåts smita över
Parkgatan. Den smitbenägna vegetationen vandrar även vidare till Pusterviksplatsen, i större planteringskrukor, för att skapa gröna kopplingar mellan de
två uppgångarna.

Träd i stationsområdet
Glesa träd som tål hårdgjort och släpper igenom mycket ljus:
Koelreuteria paniculata - kinesträd som är tåligt med exotisk sensommarblomning i gult, efterföljande fruktsättning som skiljer sig från de flesta
Ginko biloba - ginkons hanklon med smalare växtsätt. Klimatsmart som släpper igenom mycket solljus
Gymnocladus dioicus - kentuckykaffe som har sent bladutspring, väldigt gles
med stora svalkande blad, tidigt bladfall
Juglans machurica - manchurisk valnöt med skir grönska. Sent bladutspring
och fin skugga

KANALEN
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Entréträd till Kungsparken med stark karaktär
Davidia involucrata - näsduksträdet, starkt identitetsskapande med sina långa
vita näsdukslika blommor
Prunus sargentii - bergskörsbär med rosa vårblom med rostrött bladutspring
och iögonenfallande scharlakansröd höstfärg
Acer rubrum ’October Glory’ - rödlönn, ett formstarkt träd med fantastiska röda
höstfärger – testad i Göteborg

ROSENLUNDSBRON

Nya större parkträd i Kungsparken
Träd som sticker ut och bidrar till en mer exotisk och romantisk upplevelse. Arterna är oftast linljusgenomsläppliga vilket ger bättre förutsättningar för gräs
vilket ger bättre rekreativa möjligheter.
Quercus coccinea - scharlakansek med fantastiska höstfärger – knotig, stor
och med volym
Magnolia acuminata - storvuxen magnolia, frodig med exotisk blomning, den
stora parkens träd som kräver utrymme
Metasequoia glyptostroboides - kinesisk sekvoja med säsongskvaliteter –
bladspring, roströd höstfärg och vacker bark
Salix x sepulcralis ’Chrysocoma’ - kaskadpil närmast vattnet med fin skottfärg
på vintern. Blänker i solljuset, med böljande, hängande växtsätt

Poppelmagnolia

Kaskadpil

KUNGSPARKEN

Scharlakansek

Kaskadpil
Scharlakansek

Poppelmagnolia

Flytbrygga
Rödlönn

Hörnsoffan
PUSTERVIKSKAJEN

Kinesisk sekvoja

Sittmur
Haga-urnan

Haga-urnan
Hyrcykel

Mindre träd i stationsområdet
Cornus kousa – blomsterkornell, kanske mer en buske än träd med iögonfallande blomning och med spektakulära frukter
Cornus mas - körsbärskornell, en tuffing, uppskattad tidig blomning i mars
med gula stjärnor, fina hästfärger i rött och gult och nyttig C-vitaminrik frukt
Syringa reticulata ’Ivory Silk’ - ligustersyren, tålig med sen blomning, elefenbensvita blommor
Magnolia x loebneri - vårblommande magnolia med stora vita blommor på bar
kvist
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Haga kyrkoplan - större, klassiska parkträd
Tilia europaea cvs. parklind, relativt mörk – men inte som bok och hästkastanj
Tilia cordata cvs - skogslind, relativt mörk – men inte som bok och hästkastanj
Quercus robur E - skogsek. Bäst, släpper igenom tillräckligt med ljus!
Acer sp - olika former av lönn

Bergskörsbär

Lök som sprider sig effektivt med tiden:
Scilla siberica - scilla
Chionodoxa sardensis - vårstjärna
Crocus tomasinianus - crocus
Galanthus nivalis - snödroppe
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SEKTION B-B skala 1:200

ILLUSTRATIONSPLAN skala 1:400

Murar
Murar återkommer i hela destination Haga och tar hand om nivåskillnader,
möten mellan olika stadsrum och entréer och omfamnar på så sätt platsen.
På Pusterviksplatsen terrasseras platsen så att uppgången från Västlänken
upplevs som en integrerad del av landskapet och mötet mellan resandemiljön och Pustervikskajen blir distinkt. Svängda sittvänliga murar utgör tydliga
kanter och entréer till områdets parker. Med samma material och med samma
gestaltning som bas ges de en egen utformning på respektive plats och bildar
stora generösa möbler i goda väderstreck. Mjukheten i murarnas geometri
skapar en länk mellan det historiskt hantverksmässiga och moderna produktionsmetoder och ger en bearbetad och taktil upplevelse.
Väderskydd
Distinkta och diskreta väderskydd som utgår från samma formfamilj som stationsbyggnaderna. Lätta konstruktioner i lackerat stål med mässingsdetaljer
och med glastak som skapar en god funktion men visuellt underordnar sig den
omkringliggande parken.

Pusterviksplatsens murar och hörnsoffa
Murar i tre nivåer lika den återställda kajens med krönsten och friare fyllning.
Här kan kvällssolen fångas på trägradänger som vetter likt en hörnsoffa in mot kanalrummet.

Hängränna

Härdat glas

Lackerad T-profil
80X100 mm

Haga-urnorna
Speciellt framtagna planteringskärl (3 och 5 meter) blir attraktiva möbler och
ger grönska där det är svårt eller inte önskvärt med träd i marken. Grönskan
kan bytas ut, vara säsongsanpassad och flyttas runt. Urnorna kan förses med
bevattningskärl och bänk.
Växter som fungerar bra i urnor:
Perenner: Sesleria autumnalis, Centranthus ruber, Dianthus gratianopolitanus,
Allium schoenoprasum, Armeria maritima, Salvia verticillata, Anaphalis margaritacea, Artemisia maritima, Kalimeris incisa ‘Blue Star’, Veronica longifolia
‘Marietta’
Lägre buskar: Juniperus sp., Rhus aromatica ’Grow Low’, Potentilla fruticose
cvs., Chamaecyparus purpureus och Rhus.

Entréer till Kungsparken
Generös blockmur med lutning, dekorativ spårning och armstöd i mässing

Haga Kyrkoplan
Kallmur med flammat och borstat lock

Staket
Till hagafamiljen hör också ett staket som finns vid hållplatser och trappan ner
till cykelgaraget. Staketet är i lackerat grönt plattjärn och har anfanger (i början
och slutet) med inspiration från brofästet vid Rosenlundsbron.
Konst
Konstverket Rainbow Snake inarbetas i destinationens gestaltning med en
svängd sittbar mur med en hög rygg av genomsiktliga stålbågar som förhindrar klättring. Ut mot gatan skyddar samma staket som mellan spåren vid
plattformen. Trappan ner till cykelgaraget utförs som en flack trappa med
måtten D:40 H:12,5 flammad Bohusgranit med mässingsrännor för nedforsling
av cyklar.

Mässingsrör
45 mm

Linjär, väl avbländad
LED-belysning

Material på mark och i murar
Genomgående Bohusgranit i olika former. För att accentuera entréer till byggnader, parker och vid murar läggs ett strössel av glänsande “mässingsstenar” i
den övriga beläggningen.
Material i byggda delar
Väderskydd, staket, urnor mm har sin utgångspunkt i lackerat stål som hämtar
inspiration i Rosenlundsbron. Mässing är återkommande, som väggar i byggnader och som detaljer i övrig utrustning. Mässing eller “fattigmansguld” är
återbrukbart och därmed hållbarhetsmässigt och ekonomiskt försvarbart.

Lackerad VKR
90x120 mm

Härdat glas
Lackerad L-profil
80x80 mm

VY MOT BYTESPUNKT HAGA MED PLATS FÖR KONST

Unik utrustning för Haga station

Lackerad VKR
90x120 mm
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SEKTION VÄDERSKYDD PÅ PLATTFORM skala 1:10

SEKTION A-A skala 1:200
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PLAN skala 1:200

VY FRÅN PARKGATAN MOT BYTESPUNKT HAGA

UPPGÅNG KUNGSPARKEN
I Kungsparkens känsliga miljö är uppgångsbyggnaden inställd med lätt hand. Den glasbyggnad som redan finns projekterad har många poänger och
förses med en spaljé som är väl rotad på platsen. Uttrycket är tydligt en spaljé, både till kulör och på det sätt byggnadens grönlackade aluminumprofiler
sammanflätats. För att undvika att göra spaljén klättringsbar har den stammats upp runt hela byggnaden. Detta gör att glasvolymen får komma fram
med mjuka hörn, transparens och sitt lätta avtryck. Med sitt uppstammade trädmotiv silar byggnaden dagsljuset både genom fasad och ljuslanternin.
Huvudingångarna har markerats som extra stora utglesningar i spaljén och försetts med karakteristiska, tunna sadeltak i mässingsplåt. Spaljéns hörn är
öppna, för att byggnadens rundade glashörn ska komma till sin fulla rätt. Täta partier i mässingsplåt omsluts även de av spaljén. Mässingsplåten följer med in som väggbeklädnad inne i byggnaden och byggnadens betonggolv läses som en förlängning av landskapet. För att föra ihop intrycket till en
sammanhållen upplevelse har byggnadens exponerade takkonstruktion fått diagonalt lagda sekundärbalkar. Konstruktionen lackas i en något ljusare och
gråare grönton än den yttre spaljén, och kulören återges diffust i undertakets blästrade, perforerade och anodiserade aluminiumskivor. På så vis följer
fasadens flätade uttryck och filtrerade dagsljus med genom byggnaden. Som en skir upplevelse av den omslutande parken. Utifrån kvällstid blir byggnaden som en upplyst lykta, där även täta partier skimrar i släpljus satt mellan spaljé och mässingsvägg, och spaljéns flätade mönster avtecknar sig
som ett tydligt riktmärke i natten.

SÖDERFASAD skala 1:100

NORRFASAD skala 1:100

SEKTION skala 1:100
SIGNALBOXEN FASADER skala 1:100
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FASADUTSNITT MÄSSING BAKOM SPALJÉ skala 1:10

FASADUTSNITT GLAS BAKOM SPALJÉ skala 1:10
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PLAN skala 1:200
UPPGÅNG PUSTERVIKSPLATSEN
Till skillnad från uppgång Kungsparkens lätta fotavtryck i parken, har Pusterviksplatsen fått kajens stadiga bas. Graniten kommer upp
från landskapet och fäster byggnadens lätta hätta av grönlackerad metall stadigt mot kajen. Nivåer och havsnivåer blir en integrerad
del av byggnadens karaktär. Byggnadens form ska här kunna hantera en relativt stor volym som pekar mot Hagastaden men som inte
kan ha en entré därifrån. Den rundade formen styr effektivt undan från att göra en baksida och leder friktionsfritt flöden mot byggnadens båda entréer. Mot kanalen omsluter byggnaden vattenrummet med en lätt krökning som rimmar med kajkantens sträckning.
Byggnaden blir på så sätt rymligast mot sina båda entréer och dess form talar tydligt om riktningen på de flöden den hanterar. Allra
rymligast blir rummet precis ovanför trapporna, ett rum som riktar sig längs med kanalen, mot Feskekörka, mot kvällssolen och mot
allt det nya som händer i Masthuggskajen. Byggnaden har gjorts helt transparent sånär som på tekniska delar. Genom dispositionen
med glasade hissar blir byggnaden transparent även i Hagastadens förlängning, och när man åker nerför rulltrappan man se Hagakyrkan. Byggnadens lätta spaljé och skimrande detaljering delar den med uppgång Kungsparken. Här är mönstret något mer symmetriskt
och kopplar inte lika tydligt till träd och växtspaljé, utan istället med kanske än större tydlighet till den omgivande bebyggda miljön och
brostrukturen intill.
Krönplåt, liggande fals,
lackad i grågrön kulör

PIR-isolering

Sedumtak

Extruderad aluminiumprofil
lackad i grågrön kulör

VY FRÅN ROSENLUND MOT PUSTERVIKSPLATSEN

Välavskärmad, nedåtriktad, smalstrålande
LED-armatur ger väggen släpljus

SG-profilsystem, endast silikonfog
utvändigt. Mellangrå fog, mellangrå
screentryck döljer isolerrutans blackoff (ingen svart kant), järnfritt glas.
Brons-/mässingsanodiserad profil

Blästrad anodiserad aluminium alt alucobond mot takplywood, perforerad, akustikt öppen duk och mineralull ovan

Primär- och sekundärbalkar lackas i grågrön
kulör något ljusare än utvändig spaljé.
Pelare VKR prel 80x80, livar med granitblock.
Lackas i grågrön kulör något ljusare än utvändig spaljé.

Extruderad aluminiumprofil lackad i grågrön kulör

Dold infästning mot stensockel

NORRFASAD skala 1:100

SEKTION skala 1:100
Sockel i Bohusgranit
likt kajens krönsten

PIR-isolering

SÖDERFASAD skala 1:100

FÖRGRENA & FÖRENA

SG-profilsystem, endast silikonfog
utvändigt. Mellangrå fog, mellangrå
screentryck döljer isolerrutans black-off
(ingen svart kant), järnfritt glas.
Brons-/mässingsanodiserad profil.

ÖSTERFASAD skala 1:100
VERTIKALSNITT skala 1:10

Sockel i Bohusgranit
likt kajens krönsten

Överbetong 80mm, stålglättad,
vattenglasbehandlad
Konstruktionsbetong

busshållplats

styr & ställ 20 platser

mötesplats

uteservering

vattenlek

SMYRNATORGET TVÄRSEKTION skala 1:200

20 cykelplattser

vattenspel
sittkant
luft- & brandgasschakt

HKP

Smyrnatorget
Som en del av Vasastaden bildar Smyrnatorget en urban plats med parkernas grönska
som fond och med Smyrnakyrkan som rygg för uteserveringar. Ventilationsanordningen
kläs med mässing och lyser både dag och kväll och speglar sig i vattenbassängen som
med sina sittkanter blir torgets samlingsplats på dess högsta punkt. Vatten flödar sakta
över kanten och rinner långsamt över torgets flätade beläggning av granit till lägsta punkten som också kan tänkas hantera dagvatten. Mot fasaden i väster finns fem brinnande
facklor, stolpar med en öppen gaslåga.

HKP

VY ÖVER SMYRNATORGET

Gallerdurk i varmförzinkat stål

Mässingsplåt 3 mm

PLAN skala 1:200

DAMM OCH VENTILATIONSSCHAKT ÖSTFASAD skala 1:100

600 mm
R30

Blockmur i Bohusgranit med
synliga ytor flammade

Skummande
fontänmunstycke

Linjär, väl avbländad
LED-belysning (IP68)

R30

200 mm
var 250-550 mm

DAMM OCH VENTILATIONSSCHAKT DETALJ skala 1:10

SEKTION C-C skala 1:200

FÖRGRENA & FÖRENA

Schakt för luft- och
brandgasventilation

