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Kort om tävlingen
Göteborgs Stad har bjudit in fem arkitektteam till en
projekttävling om stadsrummet vid station Haga i Göteborg.
Station Haga är en del av projekt Västlänken, som syftar till
att förbättra kopplingen mellan regionens olika delar på
ett hållbart sätt. Satsningen innebär tre nya bytespunkter i
centrala Göteborg – varav station Haga är en - där regiontågen
knyts ihop med bussar och spårvagn.
Station Haga kommer att bli ett nytt nav för kollektivtrafik
i en värdefull, omtyckt och kulturhistoriskt värdefull miljö.
Stadsrummet är därför beroende av en omsorgsfull gestaltning
med särskilt hänsynstagande till kulturmiljön och en anpassning
till trafikens funktioner.
Tävlingen arrangeras av Göteborgs Stad i samarbete med
Västtrafik, Västfastigheter, Trafikverket och Sveriges Arkitekter.

Syfte och tävlingsuppgift

Sammanfattning av tävlingsuppgiften:

Tävlingens syfte är att få fram ett gestaltningsförslag med
ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning
av stadsrummet runt station Haga. Syftet är även att efter
genomförd tävling, utan föregående annonsering, handla
upp konsulttjänster av det vinnande teamet för fortsatt
uppdrag.

Ta fram ett övergripande gestaltningskoncept för:
– en stationsbyggnads arkitektoniska utformning på
Pusterviksplatsen,
– ett resecentrums fasadutformning i Kungsparken,
– väderskydd vid spårvagn- och busshållplats,
– offentliga platsbildningar,
– trafikytornas materialval,
– övriga offentliga markytor,
– staket mellan körbanor vid spårvagn- och busshållplats,
– trappa till underjordiskt cykelgarage, inklusive dess
omgivning,
– eventuella påkörningsskydd,
– ett mindre signalhus i Kungsparken, avseende
platsanpassning och materialval,
– trädplacering samt artval på vissa utpekade platser,
– två lanterniner i Kungsparken samt brand- och
ventilationsschakt på Smyrnatorget,
– överbryggning av höjdskillnader vid Pustervikskajen.

Tävlingsuppgiften består av att gestalta ett sammanhängande
stadsrum som omger station Haga. Platsen ska länka
samman och möta de omkringliggande stadskaraktärerna
samt fungera som en bas för två nya stationsbyggnader.
I tävlingsuppgiften ingår även att utifrån mycket styrda
förutsättningar utforma de nya stationsbyggnaderna – en
på Pusterviksplatsen och en i Kungsparken.

3

Genomförande av tävlingen
Efter en prekvalificering bjöd Göteborgs Stad in fem team som tog fram varsitt förslag till
gestaltning av stadsrummet vid station Haga under perioden 27 augusti – 22 november 2019.

Inlämnade förslag

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury
bestående av:

• Gläntan
• Trinus
• Förgrena och förena
• Portal
• Fläta samman

•
•
•

Deltagande arkitektkontor
•
•
•
•
•

•

Gottlieb Paludan Architects / ÅF Infrastructure AB
02Landskap arkitektkontor AB /
Johannes Norlander Arkitektur AB
Sydväst arkitektur och landskap /
Elding Oscarsson Arkitekter
Reiulf Ramstad Arkitekter / Sweco Architects
Kengo Kuma & Associates / Ahrbom & Partner /
Masu Planning

•
•
•
•
•
•
•

Sanna Isaksson, projektledare Västlänken station Haga,
Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Gunilla Gombrii, landskapsarkitekt, Trafikkontoret,
Göteborgs Stad
Sandra Trzil, arkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs
Stad
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret,
Göteborgs Stad
Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, Park- och
naturförvaltningen, Göteborgs Stad
Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket
Karin Malmquist, projektledare Västlänken, Trafikverket
Carolina Lundberg, arkitekt, Västtrafik
Henrik Skoglund, projektledare, Västfastigheter
Johanna Wiklander, arkitekt SAR/MSA, Sveriges
Arkitekter
Elin Henriksson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges
Arkitekter

Jurygruppens sekreterare har varit Anna Forsberg,
landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Patrik Nolbeck, Göteborgs
kommun.
Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt arbete
för inläsning av förslagen, haft fyra heldagsmöten för sitt
bedömningsarbete. Sakkunniga och referensgrupper inom
genomförbarhet (ekonomi, material, hållbarhet, byggbarhet),
konst och kulturmiljö har rådfrågats under processens
gång. Förslagen har varit anonymiserade under hela
bedömningsprocessen.
De fem förslagen har varit utställda på Göteborgs
Stadsmuseum under perioden 15 till 29 januari 2020.
Förslagen har också funnits tillgängliga på stadsutveckling.
goteborg.se samt arkitekt.se.

Tävlingområde
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Bedömningskriterier
Bedömningsgruppen har bedömt förslagen utifrån följande kriterier samt utifrån de krav och önskemål som
ställdes i programmet.

Gestaltning

Hållbarhet

•

Hur väl förslaget bidrar till att skapa ett väl
genomtänkt och sammanhängande stadsrum
med hög arkitektonisk kvalitet som utgår från
detaljplanen med tillhörande gestaltningsprogram.

•

•

Hur väl förslaget bevarar, kompletterar och
förtydligar 1800-talsstaden samt tillför nya
kvaliteter som inbjuder människor att röra sig
genom och vistas på platsen.

Genomför- och utvecklingsbarhet
samt förvaltning

•

•

Hur väl förslaget skapar en mångfald av rum, av
olika karaktärer och kvaliteter, med utgångspunkt i
platsens befintliga identitet och med ett respektfullt
förhållningssätt till omgivande park och stad.
Hur väl materialval, utrustning, möblering, belysning, park-, torg-, hållplats- och kommunikationsytor, samt byggnader och byggnadsverk gestaltas
med avseende på detaljer, underhåll och åldrande.

Funktion
•

Hur väl förslaget skapar attraktiva, tillgängliga,
orienterbara och trygga rum för alla, under alla
tider på dygnet och året.

•

Hur väl förslaget skapar väl utformade,
överblickbara resandemiljöer med tydliga
entrépunkter och välfungerande stråk som
uppmuntrar till hållbara resor med kollektivtrafik,
cykel och gång.

•

Hur väl tävlingsförslaget är anpassat till
lokalklimat med anpassning till vindriktning,
solläge och regn.

•

Hur väl tävlingsförslaget stärker kopplingen till
viktiga noder och stråk i omgivningen.
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Hur väl den gröna kopplingen mellan Haga
Kyrkoplan och Kungsparken stärks samt hur väl
ekosystemtjänster i området bevaras och stärks.

•

Hur väl tävlingsförslaget bedöms kunna utvecklas
vid en fortsatt gestaltningsprocess utan att
gestaltningsidén går förlorad.

•

Hur väl tävlingsförslaget bedöms vara
genomförbart med avseende på byggnation kopplat
till övriga tekniska funktioner i samband med
byggandet av Västlänken.

•

Hur väl tävlingsförslaget förhåller sig till aspekter
såsom presenterad budget, byggkostnader,
kostnadseffektivitet och förvaltarperspektiv med
avseende på på drift kopplat till övriga tekniska
funktioner av Västlänken.

Juryns generella bedömning
I en projekttävling syftar processen till att få fram en
vinnare för fortsatt utveckling av projektet. Juryn ska hitta
det förslag som svarar bäst mot programmets krav och
kriterier och som har bäst förutsättningar att utvecklas
vidare. I tävlingen om stadsrummet vid station Haga
har juryn med stor inlevelse granskat och utvärderat de
fem tävlingsbidragen. Under bedömningsarbetet har
successivt en allt större samsyn uppstått i jurygruppen
om flera avgörande frågeställningar.

Resenären i centrum
Göteborg gör en stor satsning på kollektivtrafiken genom
Västlänkenprojektet och ett av målen är att öka andelen
kollektivtrafikresenärer i förhållande till de som idag väljer
att ta bilen. I tävlingen finns också målet att uppmuntra till
hållbara resor generellt, vilket inkluderar cykel och gång.
Bland tävlingsförslagen finns många goda exempel på hur
gående och cyklister prioriteras, med överblickbara ytor,
gena och tydliga stråk och inbjudande resenärsmiljöer. Juryn
uppskattar de många omtänksamma gesterna som sittplatser
i solen och välplacerade utgångar från stationsbyggnaderna
med vackra utblickar över Rosenlundskanalen.

Betydelsen av ett starkt helhetsgrepp
Tävlingsuppgiften omfattar en mängd olika skalor, från
gestaltning av staket till ett stadsbyggnadsförslag för det nya
stationsområdet vid station Haga. En viktig del av tävlingen
har också varit att återställa de kulturhistoriskt värdefulla
parkerna Kungsparken och Haga Kyrkoplan. För att klara
denna komplexa uppgift är det av största vikt med ett tydligt
helhetsgrepp som håller samman förslaget.
Juryn konstaterar att det varit utmanande för tävlingsteamen
att arbeta i de olika skalorna i samma uppgift och de har
i olika grad fokuserat på de nya stationsbyggnaderna,
parkmiljöerna och på markgestaltningen. En fråga som flera
team har ställt sig är om de hårdgjorda stationsområdena ska
vara en del av parken, eller istället utformas i kontrast mot
de historiska parkmiljöerna.

Trinus

Att hitta balansen mellan intimitet och rationalitet, mellan
kulturmiljö och resenärsbehov har varit utmanande för de
tävlande. Rektangulära dammar, prunkande trädgårdsväxter
och intrikata stenmönster har ibland ställt sig i vägen för
att skapa en överblickbar stationsmiljö. Det har varit viktigt
i juryarbetet att identifiera vilka punkter som inte går att
kompromissa om för att lyckas med konststycket att både
ha resenärens upplevelse i centrum och bygga vidare på
1800-talsstadens kvaliteter. Flera team har visat att det är
fullt möjligt.

Gläntan

Några team har fokuserat på att förtydliga de olika
platsernas karaktär och enbart sammanfogat dem med
ett gemensamt markmaterial. Andra har prioriterat att
återskapa de historiska parkerna och strävat efter att binda
ihop platserna med vegetation. Juryn konstaterar att både
vegetation och markbeläggning behöver hänga samman för
att station Haga ska bli en självklar del av Kungsparken och
Pusterviksplatsen. Den som rör sig till och från stationen ska
inte se en skarp gräns mellan gammalt och nytt utan uppleva
att allt hänger ihop.

Klassiska byggnader
Tävlingsförslagens arkitektoniska lösningar för de två
stationsbyggnaderna visar stor variation och har varit
inspirerande att ta del av för juryn. Här finns allt ifrån
byggnader som täcks av sirliga grenverk, till gotiska
spetsbågar och tempelarkitektur. Naturen och den klassiska
arkitekturen har tjänat som inspirationskälla för flera
av teamen och visar vägen mot en renässans för premodernistisk arkitektur. Juryn uppskattar att flera team
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velat ge kollektivtrafikens byggnader en större dignitnet i
stadsrummet än de har idag. Bland förslagen finns också
exempel på mer nedtonade byggnader som snarare leder
tankarna till teknikbyggnader.

Genomförbarhet
Detaljplanen såväl som givna planförutsättningar för
stationsbyggnaderna har varit styrande för tävlingen och gett
den mycket tydliga ramar. De förslag som huvudsakligen
följt de givna förutsättningarna har god genomförbarhet.
Den översiktliga kostnadsberäkningen som juryn låtit göra
pekar på att flera förslag är genomförbara inom budget, men
inte de förslag som behöver omarbetas i alltför hög grad.
En viktig fråga för juryn har varit att bedöma förslagens
helhetslösning och dess utvecklingspotential. Utformningen
av stadsrummet som helhet har vägt tyngre än utformningen
av enskilda objekt som byggnader, väderskydd och staket.
Juryns ser tecken på att det varit svårt för teamen att
tolka och prioritera bland underlagen, vilket är en viktig
erfarenhetsåterföring till arrangören.

Förgrena och förena

Juryns bedömning är att inget team lyckats svara mot
programkraven fullt ut, men att flera förslag är gestaltade
med en mycket hög kvalitet. Jurygruppen har haft ett
krävande bedömningsarbete där förslagens olika fokus gjort
dem svåra att jämföra.

Juryn konstaterar att flera av teamen inte följt detaljplanen
och de planritningar för stationsbyggnaderna som bifogades
tävlingsprogrammet. Dessa bidrag skulle bli tvungna att
genomgå stora förändringar i fortsatt projektering - med
konsekvenser i form av både ökad tidsåtgång och högre
kostnader.

Hållbarhet – mer än goda idéer
Det finns framsynta idéer bland förslagen på hur den
ekologiska hållbarheten kan stärkas. Stora träd har placerats
på strategiska platser för att skapa en grön koppling
mellan Haga Kyrkoplan och Kungsparken. Hållbarhet
över tid har också varit vägledande för flera av teamen,
med genomgående naturmaterial som håller länge, åldras
vackert och kräver lite underhåll. Juryn efterfrågar dock fler
handfasta och konkreta förslag på åtgärder, där hållbarheten
på ett tydligare sätt genomsyrar förslagets alla delar. Hur kan
markmaterial från platsen och flyttade träd återanvändas,
hur ser livscykelanalysen ut för valda material och hur bidrar
föreslagen vegetation till att stärka ekosystemet? Teamen har
uppfyllt kraven i tävlingsprogrammet men juryn efterlyser
större innovation i hållbarhetsfrågan.

Fläta samman

De fem tävlingsbidragen ger tillsammans en god illustration
av vad som krävs för integrera Västlänkens nya station i en
värdefull kulturmiljö.

Portal
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Juryns beslut
Efter avslutad bedömning har juryn utsett Gläntan till vinnare i projekttävlingen
om gestaltning av stadsrummet vid station Haga. Juryn rekommenderar förslaget
för fortsatt bearbetning och genomförande.

Sanna Isaksson, Göteborgs Stad

Karin Malmquist, Trafikverket

Gunilla Gombrii Sourander, Göteborgs Stad

Carolina Lundberg, Västtrafik

Sandra Trzil, Göteborgs Stad

Henrik Skoglund, Västfastigheter

Björn Siesjö, Göteborgs Stad

Johanna Wiklander, utsedd av Sveriges Arkitekter

Johan Rehngren, Göteborgs Stad

Elin Henriksson, utsedd av Sveriges Arkitekter

Johan Folkesson, Trafikverket

JURYNS OMDÖMEN >>>
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GLÄNTAN

VINNARE

Förslagsställare:
GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS
Aske Hagenbøl Hansen, arkitekt MAA
Emma Hessner, landskabsarkitekt MAA MDL
Jesper Ravn, arkitekt, ljusdesigner associate IALD
Mikkel Vadstrup Schmidt, byggnadskonstruktör och arkitekt BA
Michael Stabell, industriell designer MDd
Peter Sim Sand, arkitekt MAA
Philip Harre, arkitekt MAA
Tine Kjaerulff Bay, arkitekt MAA, designchef och partner
ÅF INFRASTRUCTURE AB
Samhällsplanering / Urban Planning
Rune Elofsson, arkitekt SAR/MSA
Mika Määttä, arkitekt SAR/MSA
Joanna Hagstedt, planeringsarkitekt FRA/MSA
Malin Kärnhagen Wolff, civilingenjör/trafikdesigner
Parviz Dadgostar, arkitekt SIR/MSA
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VINNARE GLÄNTAN

Situationsplan

Sektion

A

tt placera Västlänkens nya station i en kulturhistoriskt känslig
miljö är en svår uppgift, som i Gläntan
fått en lågmäld och till synes självklar
lösning. Gläntans styrka ligger i hur väl
förslaget förenar park- och stationsmiljöer till en sammanhängande helhet.
Stationsområdena vid Pusterviksplatsen och i Kungsparken öppnar sig som
två gläntor i den engelska parken och
ramas in av stora träd och sittmurar.
Stationsmiljöerna vävs samman av en
vacker markbeläggning med mönster av
smågatsten, granithällar och stenmjöl
som leder resenären till och från bussar
och spår. Förslaget är utformat med lika
stor känsla för platsens kulturhistoria
som för mobilitet och stadsliv. Projektet
är ett inspirerande exempel på hur stora
infrastrukturprojekt kan bli en integrerad del av en historisk stadsmiljö.

Inbjudande resenärsmiljö
Som helhet är resenärsmiljön funktionell och inbjudande - och vittnar om
stor inlevelse i resenärernas behov av
orienterbarhet och tydlighet. Markbeläggningen förtydligar riktningar och
taklanterninernas genomtänkta placering ger ljus till resenärer i rulltrappor
och i vänthall. Bänkar är medvetet
placerade längs med stationshusens
söderfasader och under skyddande
skärmtak. Pusterviksplatsen utformas
som en hårdgjord pendang till de lummiga parkmiljöerna, med stensatt kaj
och sittgradänger mot Rosenlundskanalen, där resenärerna möts av generösa
utblickar mot Kungshöjd och Feskekyrka. Stadsrummets nya utformning ger
sammanhang och kontinuitet för både
dagens och framtidens resande.
De två organiskt formade stationsbyggnaderna - glaspaviljonger klädda
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i ett raster av aluminiumlameller - blir
tack vare sin anspråkslösa karaktär en
del av parken. Det enhetliga formspråket
går igen i lanterniner, murar, teknikhus
och staket och skapar igenkänning för
resenärerna.

Återställa parkerna
I förslaget Gläntan är det tydligt att
den ekologiska hållbarheten har varit
vägledande för gestaltningen. Här finns
grönytor insprängda i de hårdgjorda
delarna av förslaget; på torgytor, i gatumiljön och vid cykelgaraget. Stora träd
binder samman Kungsparken med Haga
Kyrkoplan och bidrar till att stärka parkernas ekologiska värden. Det är också
positivt att parkmiljöerna återställs i så
hög grad, med nyplantering av träd som
också finns i Kungsparken och på Haga
Kyrkoplan.

VINNARE GLÄNTAN

Geometriska mönster på Smyrnatorget

Stationsentrén vid Pusterviksplatsen

Stationens olika designelement

Stationsombyggnaden och trafiklösningen i Kungsparken

Flygfoto

Genomförbart förslag
Detta tävlingsbidrag förhåller sig
sammantaget väl till de givna ramarna
vad gäller detaljplan och planlösning
för stationsbyggnaderna. Som helhet är
Gläntan ett mycket väl genomarbetat,
realistiskt och genomförbart förslag.
Juryns bedömning är också att förslagets bärande idé - att koppla samman
parkerna och placera stationsbyggnaderna i gläntor - är stark nog att kunna
förvaltas i fortsatt process.
Stationsbyggnaderna och Pustervikskajen är dock inte gestaltade på samma
höga nivå som resten av förslaget och
kommer att behöva bearbetas i fortsatt
process. En utmaning i förslaget är
också hur cyklister och fotgängare ska
samsas med bilarna på Rosenlundsbron.

Lanternin

I fortsatt process behöver följande frågor studeras vidare:
Pusterviksplatsen
Utveckla Pusterviksplatsens gestaltning med tydligare utgångspunkt i dess
kulturhistoriska värden. Både kajen, brofästet och stationsbyggnaden behöver
anpassas bättre till fasta förutsättningar som detaljplan, kulturmiljö samt tillgänglighet.
Byggnader och skärmtak
De två stationsbyggnaderna kommer att behöva omarbetas avseende fasadmaterial och byggnadshöjd. Det är viktigt att fasadmaterialet aluminium ersätts av ett
mer taktilt och hållbart material som åldras vackert.
Flöden
Trafiklösningen för Sprängkullsgatan och Rosenlundsbron behöver arbetas om
så att fotgängare och cyklister prioriteras tydligare framför bilar. Längs med
Sprängkullsgatan kan cykeltrafiken vara enkelriktad på vardera sidan av gatan
och bilarna behöver inte eget körfält över Rosenlundsbron.
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Pusterviksplatsen med kajpromenad och långsoffa

TRINUS
Förslagsställare:
02LANDSKAP ARKITEKTKONTOR AB
JOHANNES NORLANDER ARKITEKTUR AB
ANTIQUUM – Bebyggelseantikvarisk Konsult
HERUD Konsult AB

Förstärker platsernas olikhet
I Trinus renodlas platsernas individuella karaktär med varsamma tillägg
till de historiska parkmiljöerna. En ny
regnpark på Smyrnatorget, en stationspark i Kungsparken och utsiktsbryggor
på Rosenlundskanalen blir nya mötesplatser för både resenärer och boende.
Pustervikskajen följer strandpromenadens riktning och förtydligar den
historiska kajmiljön. Juryn vill särskilt
framhålla Smyrnatorgets eleganta

utformning, med långa granitblock för
umgänge och nedsänkta planteringar
som fångar upp regnvatten.
Trots att förslaget innehåller många
vackra och väl genomarbetade förslag
konstaterar juryn att helheten är splittrad. Fokus har till synes varit mer på de
enskilda platserna och de nya stationsbyggnaderna snarare än att skapa ett
sammanhängande stadsrum. Ibland
brister skalan, som i stationsparken
i Kungsparken, vars utformning ger
associationer till trädgård istället för
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till engelsk park. De föreslagna träden
är för små för att skapa de efterfrågade
gröna kopplingar mellan Kungsparken
och Haga Kyrkoplan.

Klassiska byggnader
Kollektivtrafikens nya byggnader
har utformats med inspiration från
klassiska tempel och skapar en känsla
av tidlöshet och lugn. Med stor skicklighet utformas byggnaderna med ett
gemensamt minimalistiskt formspråk,

Smyrnatorget med regnträdgård

Dammen i noden Sprängkullsgatan/Allén

Stationsbyggnaden i Kungsparken
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Situationsplan

Illustrationsplan 1:400

Ett nytt lager läggs till det mångbottnade stadsrummet
Stadsrummen som ingår i tävlingsområdet består idag av flera överlappande historiska lager som berättar
om Göteborgs utveckling. Platserna
bär t ex spår från den befästa kanalstaden, omdaningen till en öppen
parkstad i början på 1800-talet, innerhamnarnas betydelse för hamnstaden
Göteborg, liksom det sena 1800-talets
storstadsomdaning.
Gestaltningen tar sin utgångspunkt i
den komplexa kulturmiljöns historiska
identitet. Stadsrummet bär på berättelser från de många olika historiska
processer och ideal som format det.

Förslaget präglas av ett synsätt där
historien inte ses som linjär, utan som
bestående av lager på lager av historia. Intentionen med tävlingsförslaget
är att lägga till ett nytt historiskt lager
med hänsyn till - och utan att minska
förståelsen för - de befintliga lagren.
Tilläggen ska vara modiga och addera
nya karaktärer, utan att kontrastera
eller motverka de befintliga värdena.
Stadsrummets befintliga historiska
lager bevaras, förstärks och tillåts att
skymta fram även i nytilläggen.

tär och historiskt innehåll. För att
bevara den historiska läsbarheten är
en bärande idé att de olika delarna
- Kungsparken med Nya Allén, Haga
Kyrkoplan, Pusterviksplatsen och
Smyrnaplatsen - tillåts vara fortsatt
skilda delar. Gestaltningen tar därför
sin utgångspunkt i de olika platsernas
historiska identitet.
Stadsrummen med sina skilda karaktärer och olika historiska lager ger följaktligen olika förutsättningar vid en
gestaltning för framtida användning.

Respekten för de historiska lagren
har även gett förslaget sin inriktning
där stadsrummet betraktas som en
sekvens av platser med olika karak-
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Flygfoto

Sektion Smyrnatorget

där träpelare blir stiliserade kolonnader
som bär upp de platta taken. Stationsbyggnaderna blir trots sin modesta
skala kollektivtrafikens nya monumentalbyggnader som skänker den
vardagliga pendlingen lite extra glans.
De skickligt gestaltade och genomarbetade byggnaderna är förslagets största
kvalitet.
Juryn uppskattar även att förslaget
genomgående gestaltats med naturmaterial som håller länge och åldras väl som koppar, glas, trä och granit.

Stationspark
Station Haga
Stationsbyggnad
Pusterviksplatsen
Perrongtak
Brandgasschakt
Nod/Mötesplats
Entrétorg
Angöringstorg
Nedfart
cykelgarage
Elcentral
Regnträdgård
Lekskulptur
Cykelparkering
Lanternin
Trafikräcke
Räcke Pustervik
Soffa Pustervik
Bänkar Pustervik
Armaturer och
pollare Pustervik

God genomförbarhet
De tydliga och genomtänkta trafiklösningarna runt stationsområdet skapar
överblickbarhet, men vid resecentrumet i Kungsparken splittrar planteringsgrupper upp torgytan och försämrar
orienterbarheten. En annan svaghet
avseende resenärsmiljöerna är Pusterviksentréns planlösning som ger alltför
stora biytor.
Genomförbarheten på lång sikt
bedöms vara god, men några delar i
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förslaget påverkar genomförbarheten
negativt på kort sikt. Stationsbyggnaden i Kungsparken följer inte tävlingsprogrammets planlösning och höjdsättningen av Pustervikskajen gör det svårt
att placera ett planerat ledningsstråk
här. Det starka gestaltningsgreppet
för byggnaderna är övertygande, men
motsvarande helhetsgrepp saknas för
parkmiljöerna. Förslaget har utvecklingspotential, men det skulle krävas
omarbetning för att koppla samman
parkerna bättre.

Vy från Rosenlund mot Pusterviksplatsen

FÖRGRENA OCH FÖRENA
Förslagsställare:
Landskap och huvudansvarig konsult:
SYDVÄST ARKITEKTUR OCH LANDSKAP
Stationsbyggnader:
ELDING OSCARSSON ARKITEKTER
Jonas Elding, arkitekt SAR/MSA, Jule Milz
Kulturhistoria: Olga Schlyter
Ljusdesign: ÅF LIGHTING, Frida Nordmark
Trafik: TRIVECTOR, Alexander Börefeldt
Vegetation rådgivare: Henrik Sjöman, Johan Slagstedt,
Johan Östberg

Exotiska träd
I Förgrena och förena finns många
goda idéer, där särskilt utformingen
av Smyrnatorget träder fram i all sin
enkelhet med stilig markgestaltning
och genomtänkta möbler. Exotiska
träd som näsduksträd, magnolia och
kinesisk sekvoja lyfter fram arvet från
den romantiska parken. Formstarka
planteringar, sittmurar och strama
trädrader ger förslaget en lugn taktfast-

het som är välgörande på den splittrade
platsen. Grusytor runt stationsbyggnaderna ger en sömlös övergång mellan
park och torg.
Trots ett ambitiöst växtförslag så
saknas en tydlig bild av hur parken
kommer att utvecklas över tid. Smala
eller långsamväxande träd som ginkgo- och kentuckykaffeträd ger inte den
efterfrågade gröna kopplingen mellan
Kungsparken och Haga Kyrkoplan.
Planteringsurnor på torget bidrar inte
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Vy mot stationsbyggnaden i Kungsparken

till att skapa en robust stomme av grönska på platsen.

Ornamenterad arkitektur
Stationsbyggnaderna är intressanta
exempel på återkomsten av en ornamenterad arkitekturstil, med rötter i jugend. Fasader i glas och mässing täcks
av grenliknande spaljéer i ärggrön
lackerad aluminium. Arkitekturen
leder tankarna till lätta parkpavil-

Situationsplan

Vy över Smyrnatorget

jonger. Juryn konstaterar dock att det
stiliserade grenverket skulla komma
mer till sin rätt om byggnaderna var
högre. Fasadmaterialet aluminium är
inte lämpligt då det ger byggnaderna
ett alltför tekniskt uttryck.
Som resenärsmiljö är Förgrena och
förena genomarbetat och genomsyras
av en stor omsorg om resenärerna. Gol-

Vy från Parkgatan mot stationsbyggnaden

ven indikerar riktningar, väl gestaltade
entréer lockar in besökare och vänthallar och rulltrappor har naturligt ljus.

Genomförbart förslag
Sammantaget är Förgrena och förena
ett genomförbart och realistiskt förslag
som följer de givna förutsättningarna.
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Trots goda intentioner saknar dock juryn både ett tydligare helhetsgrepp och
en större finess i detaljutförandet.
Frånvaron av ett tillräckligt övertygande gestaltningsgrepp gör det sammantaget svårt att utveckla förslaget
inom ramen för grundidén.

Stationsbyggnaden vid Pustervikskajen

Smyrnatorget

Smyrnatorget

PORTAL
Förslagsställare:
REIULF RAMSTAD ARKITEKTER
SWECO ARCHITECTS

Rutnätsmönstrade torg
I Portal blir stationsområdet och
parkerna varandras motpoler. Parkerna har en nedtonad roll, det är torget
och byggnaderna som bär förslaget.
Symmetriska murar och stora torgytor

separerar Kungsparken och Haga Kyrkoplan från varandra. De stora hårdgjorda ytorna är formgivna i ett rutnätsmönster som ger stationsmiljöerna
identitet – men kontrasterar i alltför
hög grad mot parkmiljöerna. Sammantaget saknar Portal den lummiga
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grönska som krävs för att göra stationsområdet till en del av Kungsparken.

Situationsplan

Sektion

Gotiskt formspråk
Stationsbyggnaderna är utformade
med inspiration från Hagakyrkans och
Feskekôrkas gotiska formspråk. Samma
formspråk går igen i väderskydden,
med smäckra spetsbågar som bär upp
ett glastak. Kungsparkens stationsbyggnad har en stilig vertikalitet och
reslighet i fasaden - men Pusterviksplatsens byggnad är tyngre och blir
alltför monumental i sitt uttryck.
Juryn ser kvaliteter i förslaget, som
stationsbyggnaden i Kungsparken och
de öppna och överblickbara stationsområdena. Tankeväckande inslag är
de torktåliga träden som klarar ett
förändrat klimat.

Trots goda ambitioner saknas dock
övertygande lösningar för hur stationsbyggnaderna och torgen kan bli en
naturlig del av de historiska parkmiljöerna.

Brister i genomförbarhet
Tack vare moduliserade byggnader
finns goda förutsättningar för en rationell byggprocess men som helhet ser
juryn vissa brister vad gäller genomförbarhet och förvaltning. Flera av de tekniska lösningarna för byggnaderna är
ofullständiga och avviker från de givna
förutsättningarna avseende planlösning
och konstruktion. Förslaget till Pustervikskajen med terrasserad kaj följer
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inte detaljplanen. Dessa frågor kommer
att behöva hanteras i projekteringsfasen
vilket påverkar tidplan och budget.
Sammantaget är förslaget svårt att
utveckla på grund av ett arkitektoniskt
grepp som inte i tillräcklig utsträckning förvaltar parkernas kulturhistoriska värden.

Pusterviksplatsen

Kungsparken

Pusterviksplatsen

FLÄTA SAMMAN
Förslagsställare:
KENGO KUMA & ASSOCIATES, Yuki Ikeguchi, arkitekt
AHRBOM & PARTNER, Paul Kvanta, arkitekt
MASU PLANNING, Sune Oslev, landskapsarkitekt

Träbågar som flätar samman
Fläta samman är ett anslående förslag
där magnifika träbågar sammanlänkar
stationsområdet. Stationsbyggnaderna i
glas bärs upp av valvbågar som fortsätter i form av pergolor i den omgivande
engelska parken. Vindlande gångvägar väver samman Kungsparken och
Pusterviksplatsen och fortsätter längs
Rosenlundskanalen. Under konstruk-

tionens olika delar uppstår spännande
rum med utblickar mot himmel och
lövkronor. Byggnaderna har en lätthet
som ger associationer till växthus
samtidigt som de är formstarka och
kraftfulla i sitt uttryck. Trots förslagets
iögonfallande byggnadsarkitektur bär
det inte hela vägen fram. Juryn efterlyser starkare koppling till platsen och
befarar att konstruktionerna blir alltför
dominanta i den historiska parkmiljön.
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Romantisk park
I parkförslaget finns en rad goda idéer
för att stärka den ekologiska hållbarheten, med en mångfald av trädarter,
dynamiska planteringar och robusta
arter. Det är dock väldigt sparsmakat
med detaljerad information om hur
idérna ska förverkligas. Just denna
frånvaro av konkretisering ser juryn
som förslagets största brist. Det gäller

Situationsplan

Sektion

Kungsparken

Smyrnaplatsen

även träkonstruktionen som inte är
tillräckligt genomarbetad utan snarare
är en inspirerande idéskiss.
Juryn ifrågasätter även idén att
stationsbyggnaden i Kungsparken ska
omges av ett organiskt format gångsystem som appellerar till flanören och
helgfiraren snarare än till den stressade
vardagsresenären. Denna brist på inlevelse i resenärens behov av överblick
och tydlighet syns även på andra ställen i förslaget. Vänthallen är placerad
långt från buss och tåg, entréer svåra
att hitta och tillgängligheten är brist-

fällig. Cykelbanorna längs Rosenlundsbron har slagits ihop vilket försämrar
framkomligheten för cyklister.

Skissartat förslag
Förslaget är sammantaget svårt och
kostsamt att bygga och underhålla.
Det avviker från detaljplanen på flera
punkter. Byggnadernas stommar går
utanför angivna byggrätter, och valda
lösningar och material är delvis oprövade och osäkra. Den anpassning och
projektering som kommer att krävas
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för att lösa tekniska frågor bedöms som
kostsam.
På grund av förslagets brister i genomförbarhet och förvaltning ser
juryn att förslaget blir svårt att utveckla utan att den ursprungliga idén går
förlorad.

