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Stationen öppnar sig mot norr och öster 
mot kommande utvecklingsområden. En 
möjlig utveckling på längre sikt är att 
bebyggelse i anknytning till bangårdsför-
bindelsen som kopplar ihop perrongom-
rådet och stationen med staden österut. 

NY BEBYGGELSETYPOLOGI
Inom stationsområdet planeras ny bebyg-
gelse i form av nya kvarter öster om Nils 
Ericson-terminalen (RegionCity). De 
tillkommande kvarteren har en ny typo-
logi och utgörs av hög bebyggelse, med 
nedre byggnadsvolymer som blir en slags 
socklar på upp till cirka fem våningar och 
ovanpå, eller i anslutning till dom, torn 
upp till cirka 30 våningar. Kvarteren får en 
mycket hög täthet med ett blandat inne-
håll med tyngdpunkt på kontor, handel 
och besöks- och/eller personalintensiva 

Ny bebyggelsetypologi, torn på sockel

Modellbild över stationsområdet som visar en möjlig utbredning av den framtida stationen. 
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verksamheter. En viss del bostäder plane-
ras även. En första etapp studeras i ett 
pågående detaljplanearbete. 

Föreslagen planstruktur syftar till att 
möjliggöra både en hög tät bebyggelse 
och attraktiva stråk och platser i ögonhöjd. 

Avvägningar gentemot bland annat stads-
kärnans kulturmiljövärden i mötet mellan 
de nya planerade kvarteren och den befint-
liga staden, solförhållanden och vindar 
med anledning av bebyggelsestrukturen 
och annan påverkan på vistelsekvaliteterna 
på kringliggande platser behöver studeras 
vidare i planeringen. 

Den höga bebyggelsen föreslås trappa 
ner i våningsantal och möta omgivande 
kvartersbebyggelse med cirka fem till sex 
våningar höga hus. 
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KvaLItEtsprogrammEts syftE 

Kvalitetsprogrammet som tagits fram till detaljplanens samråd 
för norr om Centralstationen lyfter fram de huvudsakliga målen 
och pekar på grundläggande riktlinjer för utvecklingen av hela 
området norr om dagens Centralstation. Dokumentet är en 
fördjupad kvalitetsbeskrivning av stadsutvecklingsprogrammet 
för Centralenområdet och kompletterar genom platsspecifika 
beskrivningar av området norr om Centralstationen. Dokumentet 
ska även fungera vägledande för kommande etapper av 
detaljplaner österut.

Stadskvaliteterna och planstrukturen som redovisas i programmet 
har fokus på den fysiska utformningen. Kvalitetsprogrammet 
är framtaget tillsammans med Göteborgs Stad och de aktuella 
fastighetsägarna och intressenter i detaljplanearbete. Arbetet
bedrivs kontinuerligt och  förändringar redovisas med 
versionshantering av dokumentet, där stadsbyggnadskontoret är 
ansvarig för sammanställa.

Kvalitetsprogrammet redovisar vilka önskvärda kvaliteter i 
bebyggelse och platser som skall uppnås och utgör ett stöd 
till planhandlingar som tas fram. I ett senare skede, närmare 
genomförandet av delprojekt inom området, tas specifika 
gestaltningprogram fram som redovisar material för byggnader, 
platser och stråk.

Programmet utgör ett förslag inför samråd av Norr om 
Centralstationen och delområdets utveckling, en version 1.0
Inför vidare arbete ska delarna fördjupas och kompletteras.

Process och uppföljning 
De riktlinjer som anges i kvalitetsprogrammet skall följas upp i 
de avtal som kommunen träffar med kommande exploatörer och 
utförande förvaltningar.  Fastighetskontoret kommer att ha ett ansvar 
för att kvalitetsprogrammet och efterföljande gestaltningförslag 
efterföljs. Även i bygglovsfasen kommer kvalitetsprogrammet att 
behöva knytas till lovgivningen. Inom arbetet med projekt Älvstaden 
tas även kvalitetsindikatorer fram som kan komma att påverka 
uppföljningen och utformningen av det här dokumentet

Till planhandlingar och kvalitetsprogram finns ytterligare styrande 
dokument  som social konsekvens och barnkonsekvensanalys. 

Stadsutvecklinsprogrammet 
anger huvudstragier, 
tematiska strategier samt 
möjlig utbyggnadsordning

Den pekar också ut specifika 
stråk och platser samt 
redovisar delområden med 
typ av bebyggelse och 
innehåll.
Stadsutvecklingprogrammet 
fungerar som övergripande 
kvalitetsprogram.

Kvalitetsprogrammet 
specificerar möjlig 
markanvändning och 
utformning. Det är ett 
kontinuerligt arbete mellan 
aktörer och Göteborgs 
stad och fungerar som 
en överenskommelse. 
Programmet uppdateras 
med förändringar

Detaljerade 
gestaltningprogram/förslag 
tas fram av kommun resp. 
byggherrar

PROCESSBILD FÖR KONTINUERLIGT ARBETE MED 
KVALITETSPROGRAM KOPPLAT TILL PLAN OCH 
GENOMFÖRANDE

Inrikning om 
önskvärda kvaltieter 

mellan kommunen och 
aktörer för planarbete

Säkerställande av 
kvaliteter genom 
planreglering och 

avtal.

Detaljerade 
förslag kring utform-
ning och materialval, 

senare skede!!

Inrikning för 
helheten, 

Centralenområdet
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Bakgrund i Vision Älvstaden och 
stadsutvecklingprogram för Centralenområdet

Från vision Älvstaden och i det vidare arbetet med 
Stadsutvecklingprogram för Centralenområdet lyfts följande fram:

“Den historiska stadskärnans blandade verksamheter och rika utbud 
av aktiviteter ska värnas. Nordstan ska utvecklas mot Lilla Bommen 
och Centralenområdet.”

“Centralenområdet ligger mitt i Älvstaden men också mitt i 
Göteborgs framtida innerstad/.../ 

”Vi ska utveckla knutpunkten Centralenområdet- området ska 
bli stadens centrala affärsdistrikt (CBD-område) och regionala 
mötesplats. ”  

“Centralenområdet ska öppna utvecklingen av Gullbergsvass och 
knyta an området mot vattnet. Området ska vara ett attraktivt 
kommunikationsnav och regionalt centrum. 
 
Fastighetsägaren Jernhusens vision är: 
«Målet är att skapa en bra stationsfunktion i ett hållbart RegionCity* 
för ökad rörlighet, fler möten och en starkare tillväxt. Ingen annan plats 
är så tillgänglig och lämplig för verksamheter som kan nås av såväl 
göteborgare som regioninvånare. Rätt utveckling bidrar också till att 
hela staden ,dess nya och befintliga delar möts här. Genom Västsvenska 
paketet gör staden, staten och regionen stora infrastruktursatsningar som 
gör visionen än viktigare (anm:*RegionCity är Jernhusens projektnamn)

Jernhusen presenterar också sitt arbete med stadsdelen under 
www.regioncity.se

STRATEGI FÖR DELOMRÅDET NORR OM CENTRALSTATIONEN

Strategier för delområdets innehåll

Huvudstrategierna för Centralenområdet är att skapa en attraktiv 
stadsmiljö, livfull och regional mötesplats, skapa starka stråk och 
förbättra tillgängligheten till regionkärnan. För delområdet norr om 
Centralstationen betyder det att bland annat att det ska bli en stark 
målpunkt med nya stationsfunktioner, arbetsplatser och bostäder. 

För delområdet lyfts följande utgångspunkter för planeringen fram i 
enlighet med huvudstrategin:

- Att pröva en täthet av bebyggelse som drar maximal nytta utav 
den goda kollektivtrafikförsörjningen. Att nyttja kraften i mötet 
med Centralstationen och kommande stationslägen. Pröva en högre 
bebyggelse, upp till 30 våningar, i en ny bebyggelsetypologi

- Att minska behovet av parkeringsplatser och gynna kollektivtrafik, 
gång och cykel.

- Etablera en stark, sammanhängande stadsstruktur, som kopplar 
ihop olika delar av staden och stadsutvecklingsområden som 
Gullbergsvass. Hitta en planstruktur som är generell för bostäder, 
verksamheter som tål att utvecklas över tid.

- Att stadsdelsområdet och dess innehåll ska fungera i både lokalt 
och regionalt sammanhang. Att området ska fungera och relatera till 
dels befintlig stadskärna och till övriga delar av Centralenområdet 
med omgivande stadsdelar, särskilt det framtida utvecklingsområdet 
i Gullbergsvass. Den goda tillgängligheten motiverar ytterligare 
regionalt innehåll i det här läget. Området har  stort fokus på 
verksamheter och kontor med verksamheter som nyttjar det 
tillgängliga läget, samtidigt som en utvidgning av centralstationen 
med dess funktioner sker.  Stationens utvidgning med skyddade stråk 
och funktioner för resenärer ska placeras och planeras så att de tar 
höjd för framtida ökade resenärsflöden. 

- Ett handelsinnehåll i området som drar nytta av kollektivtrafikläget 
och kompletterar innerstadens befintliga utbud, här finns läge för tex 
ytterligare livsmedelshandel kopplat till resenärsstråken, handla på 
vägen till tåget.

- Att flera olika typer av verksamheter behöver få plats utmed de 
genomgående stråken. Särskilda lokaliseringar av offentliga lokaler 
för tex kulturverksamhet kan berika de genomgående stråken 
och skapa möteplatser i området. För mer utrymmeskrävande 
verksamhet(kultur,sport etc) med så kräver det minst ett kvarter i 
anspråk med utåtvända verksamheter i bottenplan. En tematisk plan 
för markanvändning och indelning av möjliga kvartersanvändningar 
redovisas på sid xx . Övriga strategier för trafikslag, station redovisas 
i tematiska planer.

Fortsatt planering för delområdet och omgivning

Inom ramen för fortsatt arbete med kvalitetsprogram och 
innehåll i delområdet bör följande aspekter prioriteras:
 

- Blandning för trygghet, området får inte bli ett 9-5 område. 
Balans mellan handel, kontor och annat. Få in fler offentliga/
privata aktörer som kan berika blandning i delområdet. 
Kommunal service och regional service. Planeringen av förskola/
skoltomt utmed Kämpegatan.

-20% bostäder med  egna entreér och uteplatser på terrasser.
Boendemiljöer och former utreds vidare.

- Parkeringsplatser samordnas i hög grad! Mobilitetslösningar ska 
erbjudas hyresgäster och verksamma.Nya parkeringslösningar och 
volymer kan förläggas i mindre attraktiva läge som ej konkurrerar  
med goda lägen för ex. bostäder. 

-Målbildsarbete som konkretiseras för en utvidgad Centralstatio-
nen tillsammans med kommun, Västtrafik, Trafikverket och Jern-
husen. Särsklit viktigt för utbyggnad med Bangårdsviadukten och 
kommande kvarter i söder mot Åkareplatsen.Säkra att tillräckligt 
med plats finns på lång sikt för stationsfunktioner, cykelparkering 
och resenärer. 

- Att fortsatt planera för en bostads- och verksamhetsnära park 
med ytor för mer utrymmeskrävande aktiviteter och omhänderta-
gande av dagvatten i Centralenområde/Gullbergsvass.

-Nycklar för ett socialt mer hållbart stationsområde följs upp 
kontinuerligt. Stationsområde bör bidra med tillåtande plat-
ser, såväl lokaler som yttre mötesplatser där alla; stadens och 
regionens invånare möts och får vistas. 
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PLANSTRUKTUR
CENTRALENOMRÅDET 2035
Planstrukturen visar en huvudstruktur för 
bebyggelse, stråk och platser. Den byggs 
upp av de tre byggstenarna stråk, platser 
och bebyggelse. Stråken gör det möjligt 
att koppla området till vattnet, öppna 
upp för utvecklingen av Gullbergsvass 
och koppla ihop området med både den 
befintliga stadskärnan och framtidens 
utvidgade innerstad på älvens ömse 
sidor. Platserna och bebyggelsen ska 
stärka områdets roll som regional 
mötesplats och välkomnande entré till 
Göteborg och Göteborgsregionen.
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INFRASTRUKTURPROJEKT
Inom området planeras för fyra stora 
infrastrukturprojekt; Hisingsbron, 
överdäckning av Götaleden, Västlänken 
med stationer och Bangårdsförbindelsen 

BEBYGGELSE
Området bedöms i sin helhet kunna 
rymma cirka 2000 bostäder och 16 000 
arbetsplatser. Totalt 670 000 kvm BTA 
kan tillkomma. Fördelningen blir 70 % 
verksamheter och 30% bostäder
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PLAnSTRUKTUR 2035
Planstrukturen visar en huvudstruktur för 
bebyggelse, stråk och platser. Inom ramen för 
dessa grundläggande principer kan planstrukturen 
utvecklas, bearbetas och modifieras i samarbete 
med stadens olika aktörer. Det är viktigt att de 
många delprojekten formas med utgångspunkt från 
planstrukturen och de stadskvalitèer som anges 
i stadsutvecklingsprogrammet. Det rödstreckade 
delområdet studeras närmare i det här programmet.

Inför kommande skeden bör även övervägas 
om området för kvalitesprogrammet ska 
utvidgas(gulstreckat) för att ta med Station 
Centralen(byggnader ovanpå Västlänken),  
Bergslagsparken samt det s,k Östra 
Stationstorget. 
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Norr om Centralstationen  har ett centralt läge och ska fungera 
som ett nav i den framtida stadsdelen med en sammanlänkande 
stadsstruktur. Detaljplanen och de stadsrum som den tillskapar ska 
fungera 2023 men även när Gullbergsvass är helt utbyggt. 

Flera tyPer av GåNGStråk 
Det är en utmaning att hantera de stora flöden av människor genom 
området som kan uppkomma i framtiden. För att säkerställa att 
gaturummen klarar stationsresenärer och personer som ska ta sig igenom 
området, tex mellan ett utbyggt Gullbergsvass skapas flera typer av stråk. 
Den tematiska planen intill visar en möjlig målbild när området byggts ut 
österut och med planerad Bangårdskoppling.
Det är viktigt att skapa flera gångstråk genom området som kopplar 
upp till både befintlig och framtida stadsstruktur. Gångstråken skall ha 
olika karaktär och utformning, anpassade till vilken roll de har och att 
de kan förändras över tid.  Resultatet är ett sammanhängande nätverk av 
kopplingar för gående som fungerar för olika behov. 
Centralenområdets stråk och platser ska vara tillgängliga och öppna
dygnet runt. Sammanhängande stråk gör det enkelt att orientera sig
genom området. Siktlinjer genom området gör att det blir enkelt och
tryggt att hitta fram. 

aNkomSt oCh ParkerING meD Cykel
Cyklister som ska till stationen behöver få en logisk och trygg ankomst 
till stationsområdet. Cykelparkering med strategiska placeringar utifrån 
ankomsten, för ett snabbt och tryggt byte till tåg eller buss. För att 
långsiktigt uppnå trafikstrategin krävs att cykelparkeringsmöjligheterna 
kraftigt utökas för hela centralenområdet. För det aktuella området så 
pekas ca xxx cykelparkeringsplatser för att tillgodose behovet för de som 
har stationens som målpunkt. Kopplingen till anslutande cykelstråk är 
också avgörande för lokaliseringen. Följande lägen kan vara möjliga att 
genomföra och utreds vidare:

-Ett läge under det planerade torget, norr om spår 16.  Plats för ca 1000 
platser möjliga. Ljusnedsläpp via torget och entré till mark via torgets östra 
fasad. Garaget kan samplaneras med stationsparkering för tillgängliga 
platser(en viss andel hkp och färdtjänst) för  de som behöver komma nära 
fjärrtågsfunktionen.

-Utmed spår 16, under bangårdskopplingen och stationens södra sida
Väster  och delvis under Nils Ericson-terminalen

-Utöver dessa lokaliseringar så planeras också för cykelparkering vid 
stationens nya norra entré samt i öster vid det sk `Östra Stationstorget´

aNkomSt oCh ParkerING meD bIl
Bangårdsviadukten med angöring kan ugöra en ny sida för ankommande 
med bil österifrån.  Korttidsparkering och angöring till stationen sker 
främst via  det sk Östra stationstorget och den nya entrén i norr

Tre typer av parkering
1 Kiss&Ride: Lägen för hämtning och avsläpp till stationen, ej parkering 
2. Park&ride: Kort/långtidsparkering för station, även möjligt samnyttjande 
med besöksparkering för verksamheter
3. Access&Ride: Angöring och korttidsparkering för att komma riktigt nära 
perronglägen. Avsett för tillgängliga parkeringar ,färdtjänst samt resenärer 
med mycket bagage.
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SPÅR 17-20

STATIONEN

STRÅK/FLÖDEN

Stationshall/uppgång pendeltåg 
(klimatskyddad) med service/handel 

Stationshall/Inre stråk
(klimatskyddat) mellan stationsfunktioner 
med service/handel 

Resenärsstråk utomhus(klimatskyddat) 
mellan stationsfunktioner 

ÖVERGÅNG OCH KOPPLING

UTREDS VIDARE I STUP

STUP 

Taxi(station) till norra 
stationsområdet

Taxi till fjärrtåg

Väntfunktion(inomhus)

Parkering-stations
funktion(källargarage)

Entré- parkering

Korsningsbar och grön 
möbleringszon i de 
lägen där träd inte kan 
planteras 

 
med västlänkens planerade uppgångar utvidgas dagens Central-
stationoch det skapas fyra nya underjordiska och genomgående 
spår(spår 17-20) för tågtrafik genom Göteborgs Central. Den te-
matiska planen redovisar hur Centralstationen och det aktuella 
delområdet kan växa och hur specifika stråk för resenärer kan 
kopplas mot en ny östlig och norrsida med plats för angöring 
och kollektivtrafik.

Ny huvuDeNtré I Norr
Placeringen av mittnedgång tunneln alldeles i anslutning till Nils Er-
icson-terminalen norra entré bildar en ny huvudingång till hela Cen-
tralstationen från norr.
Stationens snabba stråk bildar en parallell axel från befintlig central-
station till nya entre i norr ca 140m från spår 16. Stråket ska upple-
vas som en helhet och tillräckligt väderskyddat I det parallella strå-
ket utmed NE-terminalen är flödet av människor större med plats för 
att stanna upp och med service på båda sidor om stråket. Busstermi-
nalen med dagens kuber och kiosker byggs på och inrymmer rese-
närsservice som vänder sig mot det nya parallella stråket.
En specifik målbild för stråket och ett första utformningsförslag finns 
på sid 19.

mot GullberGSvaSS, StatIoNeNS Nya ÖStra SIDa 
Kopplingen från Station Centralens, östliga uppgång(Västlänken) till 
kommande Bangårdsviadukt i ett högre våningsplan och tillbaka ned 
till Åkareplatsen bildar ett nytt stråk för både resenärer och förbipas-
serande . Från Bangårdsviadukten studeras hur kopplingar med tex 
rulltrappor kan göras direkt ned på perrongerna.
Tillsammans med angöringsfunktioner över spåren skapas en ny öst-
lig entré till centralstationen

utmeD baNGårDeNS Norra oCh SÖDra SIDa
Nya stråk skapas via Bangårdskopplingen i ett övre och nedre plan 
utmed bangårdens norra och södra sida.
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välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

`ÖSTRA STATIOnSTORGET´ 
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BAnGåRdSSTRåKET

nYTT InRE STRåK GEnOM STATIOnEn

Östra sidan av stationen med plats för 
fotgängare, kollektivtrafik och angöring. 
Bildar en östlig entré och angöringssida till 
stationsområdet när bangårdskopplingen 
färdigställts kring 2027.

Flera stråk fångas upp i det sk ”Östra 
Stationstorget” och härifrån kopplar 
området enkelt vidare in i framtida 
Gullbergsvass.

Norra entrén möter det stadsmässiga 
stråk som ska knytas ihop över till 
Backaplan via nya Hisingsbron och 
Stadstjänaregatan

Bergslagsparken utformas med tanke på 
gröna kvaliteter, ett värdigt grönt rum i 
anslutning till stationsfunktionerna. 

Nytt parallellt stråk från södra entrén 
vid Drottningtorget till Västlänkens 
mittuppgång i norr.

Stråk från ett övre plan och enkommande 
östra sida över bangården

Stråket via Nils-Ericson-platsen. 
En större öppning genom Nils-
Ericsonterminalen behövs för att möjliggöra 
ett inre stråk med ökade flöden av människor i 
takt med att Gullbergsvass byggs ut.

Med genomförandet av 
Bangårdsförbindelsen ligger det
en potential i att tillskapa en genväg 
mellan Centralenområdet och den östra 
delen av staden. Genom att använda
höjden på Bangårdsviadukten till en 
fördel kan man skapa kopplingar till de 
publika takterrasserna och till det primära
stråket. Det skapas ett sekundärt stråk 
med ett soligt läge och utsikt mot 
bangården, som kan bli en potentiell
grön vistelseplats på en högra nivå. 
Denna delen kommer på sikt att bli en 
viktig framsida.

Stråket är tydligt fotgängarprioriterat 
och ger plats för variation med enkel 
möblering mot fasader
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Centralstationsområdets golv flyttar ut och kopplas upp med sin omgivning.

gångflöden: diagrammen visar förväntade gångflöden genom Centralstationsområdet. Planområdet ska ta hand 
om stora gångflöden redan 2023, men ska kunna utvecklas till ännu större gångflöden och med fler kopplingar när 
hela gullbergsvass står färdigt i en längre framtid. 

orienterBarhet

Ett sammanhängande 
golv gör att det blir enkelt 
att hitta till målpunktar i 
området. 
(bild: Padova Station, Italien)

tillgänglighet

Området ska vara fysiskt 
tillgängligt för alla. 
Samma nivåer och släta 
markmaterial skapar en 
bekväm fotgängarrörelse. 
(bild: St Johannesplan, Malmö)

trängsel

Planområdet utgör del av 
stadens största bytespunkt 
och ska ta hand om stora 
flöden av människor, även 
gående som enbart ska 
passera området. Strå-
ken dimensioneras så att 
området inte känns som 
en barriär. Även alternativa 
stråk behövs i framtiden 
för att integrera området i 
stadens nätverk. 

idag

idag

kopplingar

2023

2023

>2023

>2023

cYkelflöden: diagrammen visar hur cykelflöden ska omhändertas. det ska tas hand om i punkterna där cyklister 
ankommer till Centralstationområdet så att det blir enkelt att parkera sin cykel och byta till tåg/buss. 

Primära stråket

14-16m

11

2

3

1

2

3

4

1
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ÖVERSIKT- STRÅK OCH PLATSER

”Stationstorget/Jubileumsplatsen” 
utformas utifrån att användningen och 
besökintensiteten varierar över dygnet. 
Platsen kan i icke rusningstrid användas 
för mer mer platskrävande arrangemang. 
Torget i direkt söderläge skapar en 
attraktiv plats i direkt anslutning till 
huvudflöden för stationen och genom 
området. I kanterna av platsen finns 
uteserveringar  och sittplatser.

”Stationstorget/
Jubileumsplatsen 
är en representabel 
plats och många 
resenärers första 
möte med staden”. 
Platsen har en 
tydlig identitet som 
mötesplats.

Bergslagsbanans 
stationshus

Västlänkens 
mittuppgång

Drottningtorget

Centralstationen
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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PRINCIPER- GRÖNA OCH BLÅ SYSTEM

koncept 150625
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ett urBant dagvattensYsteM:
dagvattensystemet ska hänga ihop med sin omgivning. På lång sikt när 
hela området är utbyggt och delar av gullbersvass är färdigt kan vattnet 
ledas till den framtida Kruthusparken i öster och utgöra ett synligt 
och sammanhängande system. så mycket vatten som möjligt måste 
dock hanteras inom områdets avgränsningar. vattnet ska i första hand 
fördröjas med hjälp av gröna tak, gröna fasader och rain gardens. som 
tillägg kan det skapas en artificiell reservoar/damm, som i ett senare 
skede kan utgå när det interna systemet kopplas till det större systemet 
för den nya stadsdelen.

den Mest hållBara lösningen
Centralstationsområdet borde utvecklas som ett uppmärksammat 
referensprojekt för hur omhändertagande av dagvatten kan ska i en 
högexploaterad stadsmiljö. ett exempel på detta är att regnvatten 
utöver synlig fördröjning kan samlas lokalt och återanvändas för t.ex. 
planteringar och toaletter.

vatten & lek

Vatten som ett lekfullt element 
i en hårdgjord miljö centralt i 
staden. 
(bild från Clemenstorget, Malmö, White)

reflektion

I en tät miljö som denna kan 
vatten bidra med att spegla 
himlen och ge reflektion av 
ljuset som kommer uppifrån.  
(bild: Academicum)

ett sYsteM av rännor

Rännor leder visuelt folk genom 
området, skapar kvalitet internt, 
kräver inte mycket plats och gör 
att det skapas ett sammanhäng-
ande nätverk. (bild: Tjuvholmen, Oslo)

GrÖNa tak oCh väGGar , PlatS FÖr träD 
Projektet har potential till att bli ett uppmärksammat projekt i 
Norden för användningen av gröna väggar. Gröna väggar bör vara 
placerade i strategiska punkter, där de bästa växtförhållandena finns 
men även där de skapar mest uppmärksamhet. Det växtmaterial 
som bygger de gröna väggarna ska vara smart;  växterna ska rena 
luften, skapa ett bättre mikroklimat, fördröja dagvattnet och bidra 
till stadens biologiska mångfald. De gröna väggarna föreslås i första 
hand placeras mot söder och väster där temperaturutjämning för 
byggnader och växtbetingelser är optimala. De kan också sträcka sig 
upp högre på fasader om bjälklagslösningar används på terassnivåer, 
från våning 3 och uppåt.

Gröna tak är främst avsedda för fördröjning av dagvatten. 
Området kommar att behöva att en stor andel av vattnet tas om hand 
och samlas upp. Rätt avvägning mellan vistelseytor, teknik och gröna 
tak kommer att behöva göras.

Träd placeras på platser där tillräckliga växtbetingelser kan skapas 
och där de gör nytta genom att tillföra platserna grönska samt bidra 
till att skapa bättre mikroklimat. Mindre träd kan även finnas på 
terrassnivåer.

ett urbaNt DaGvatteNSyStem 
Centralstationsområdet utvecklas som ett uppmärksammat 
referensprojekt för hur omhändertagande av dagvatten sker i en 
högexploaterad stadsmiljö. Ett exempel på detta är att regnvatten 
utöver synlig fördröjning kan samlas lokalt och återanvändas för t.ex.
planteringar.

Dagvattensystemet ska hänga ihop med sin omgivning. På lång
sikt när hela området är utbyggt och delar av Gullbergsvass är färdigt 
kan vattnet ledas till den framtida parken i öster och utgöra ett 
synligt och sammanhängande system. Så mycket vatten som möjligt 
måste dock hanteras inom områdets avgränsningar. 

Vattnet ska i första hand fördröjas med hjälp av gröna tak, gröna 
fasader och rain gardens. 
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välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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Vatten som stadsbyggnadselement har potential till att länka den sociala och den ekologiska 

aspekten inom hållbarhet. Användning av vatten i området bidrar till den mentala kopplingen 

till älven. Det är en aspekt som ökar kvaliteten i de täta stadsrummen. Dagvattensystemet kan 

visa upp ett hållbart system där det kostnadseffektiva möter det sociala och det ekologiska. 

Exempel är vatten som lekobjekt och vattnet som bidrar till stadens biologiska mångfald.

8. vatten soM kvalitet
- “en länk mellan det sociala och det ekologiska”

1. ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem
dagvattensystemet för Centralsta-
tionsområdet kan kopplas till ett 
framtida gullbergsvass. vattnet ska 
fördröjas så mycket som möjligt inom 
områdets avgränsning med hjälp av 
gröna tak, gröna fasader och andra 
smarta och hållbara lösningar. 

2. vatten som lekskulptur 
för alla åldrar
vattnet ska bjuda in till lek. det är 
inte tänkt att vara en lekplats utan 
mer som ett skulpturalt element 
som bjuder in till lek och gärna för 
alla åldrar.  

3. vattnet ger kvalitet till de 
inre stråken och platserna
upplevelsen av vattnet med alla 
våra sinnen ger kvalitet till de inre 
stråken och platserna. speciellt i 
de inre rummen mellan tornen blir 
det viktigt med element som skapar 
kvalitet i den nivå där människorna 
vistas. 

Vatten som ett kvalitetskapande element för Centralstationsområdet.
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gröna väggar kopplar 
markplan till taken

taklandskap i olika 
nivåer

?

gröna väggar kopplar 
markplan till taken

taklandskap i olika 
nivåer

?
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luftkvalitetsreglering skydd mot 
extremt väder

vattenrening pollineringklimatregleringbullerdämpning

hälsa sinnlig upplevelse sociala interaktioner naturpedagogik symbolik & andlighet

biologisk mångfald ekologiskt samspel upprätthållande av 
naturlig markstruktur

habitat
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vertikala kopplingar:
det är viktigt med fysiska vertikala 
kopplingar så att takterrasserna blir 
tillgängliga för alla. För att kopplingarna 
ska kännas tillgängliga behöver de 
placeras i direkt anslutning till publika 
stråk och platser. externa trappor är den 
optimala lösningen, men det kan också 
vara interna trappor som ligger utmed 
fasaden. viktigt är att de inte placeras 
i byggnadens kärna, där de helt tappar 
kontakten med den offentliga miljön.

Projektet har potential till att bli ett uppmärksammat pro-
jekt i norden för användningen av gröna väggar. gröna 
väggar bör vara placerade i strategiska punkter, där de 
bästa växtförhållandena finns men även där de skapar 
mest uppmärksamhet. det växtmaterial som bygger de 
gröna väggarna ska vara smarta och göra många olika 
jobb. växterna ska rena luften, skapa ett bättre mikrokli-
mat, fördröja dagvattnet och bidra till stadens biologiska 
mångfald. detta gör att vi kan undvika att anlägga tek-
niska system som kan bli kostsamma och även daterade. 

koppla takterrasserna med luftbroarna
genom att placera de tänkta luftbroarna strategiskt kan de 
även koppla samman takterrasserna. de kan täckas med 
grönska vilket gör takterrasserna mer synliga från marken.

skapa närhet till takterrasserna
genom att sänka antalet våningar där takterraserna 
är placerade så skapas det en närhet som gör att man 
känner igen människor och bjuds in till att komma upp.

med genomförandet av bangårdsviadukten kan en utökad 
grönskande parkyta tillskapas på en högre nivå (överbyg-
ger spårområdet) med Highline i new york som förebild, för 
sammankopplingen av viadukten med stråken inom region 
City.  en verkligt urban parkstrategi för en urban utformning 
av bangårdsviadukten med rörelser i flera nivåer.

1. 

1. 

2.

2.

1. exempel på grön vägg i en strategisk punkt (bild: gary grant) 
2. exempel på gröna parkytor på taken (bild: High line, nyC)

de gröna väggarnas ekosystemtjänster (White).

1. exempel på trappa som ligger utmed fasaden (bild: barcode, Oslo)
2. exempel på trappa som ligger utmed fasaden (bild: Centre Pompidou, Paris)

7 våningar 3-6 våningar

nordiskt referensprojekt för användning av gröna väggar

en grön “parkYta” på en högre nivå

“utsiktsplats”
“vistelse- och 
atkivetsytor”

“vistelse- och 
atkivetsytor” “kopplade 

med luftbroar”

“möjlig luftbro”

“möjlighet till framtida 
överdäckning av 

spårområdet”
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ett urBant dagvattensYsteM:
dagvattensystemet ska hänga ihop med sin omgivning. På lång sikt när 
hela området är utbyggt och delar av gullbersvass är färdigt kan vattnet 
ledas till den framtida Kruthusparken i öster och utgöra ett synligt 
och sammanhängande system. så mycket vatten som möjligt måste 
dock hanteras inom områdets avgränsningar. vattnet ska i första hand 
fördröjas med hjälp av gröna tak, gröna fasader och rain gardens. som 
tillägg kan det skapas en artificiell reservoar/damm, som i ett senare 
skede kan utgå när det interna systemet kopplas till det större systemet 
för den nya stadsdelen.

den Mest hållBara lösningen
Centralstationsområdet borde utvecklas som ett uppmärksammat 
referensprojekt för hur omhändertagande av dagvatten kan ska i en 
högexploaterad stadsmiljö. ett exempel på detta är att regnvatten 
utöver synlig fördröjning kan samlas lokalt och återanvändas för t.ex. 
planteringar och toaletter.

vatten & lek

Vatten som ett lekfullt element 
i en hårdgjord miljö centralt i 
staden. 
(bild från Clemenstorget, Malmö, White)

reflektion

I en tät miljö som denna kan 
vatten bidra med att spegla 
himlen och ge reflektion av 
ljuset som kommer uppifrån.  
(bild: Academicum)

ett sYsteM av rännor

Rännor leder visuelt folk genom 
området, skapar kvalitet internt, 
kräver inte mycket plats och gör 
att det skapas ett sammanhäng-
ande nätverk. (bild: Tjuvholmen, Oslo)

1. Exempel på grön vägg i en strategisk 
punkt (bild: Gary Grant)
2. Exempel på gröna parkytor på taken 
(bild: High Line, NYC)

Principfigur för dagvattenhanteringen i området, på sikt kan dagvatten ledas ut till öster 
för lokal fördröjning i en större park i Gullbergsvass.
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VIEWS 

KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 

6- KO S M O P O L I T P L AT S E N 

21. J U N I
C I R K A K L 16:008 15.FEBRUAR.2016

VIEWS 

KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 

6- KO S M O P O L I T P L AT S E N 

21. J U N I
C I R K A K L 16:00

8 15.FEBRUAR.2016

Koncept!

STRÅKET MELLAN NILS ERICSONPLATSEN – GULLBERGSVASS 

VIEWS 

KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 

4- C E N T r a L P L aT S E N 

05.FEBRUAR.201615

VIEWS 

KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 

4- C E N T r a L P L aT S E N 

05.FEBRUAR.201615

12 m

Takterass 
för vistelse

Gågatumiljö

Vridning/riktningsförändring  av gatan de inre delarna av stråket.

Tydligt indrag av torn i förhållande till gaturummet, 
med möjlighet till terassyor från våning tre och 
uppåt. Stråket vidgar sig till en plats i mötet mellan 
korsande gator.

Stråket som löper från Nils Ericsonplatsen till den planerade 
stadsdelen Gullbergsvass  passerar genom stationsområdet och 
Region City, en ny målpunkt med hög tät bebyggelse med kontor, 
handel, service och en viss del bostäder. Stråket fungerar både 
som ett resenärsstråk inom stationsområdet och ett stadsstråk 
som kopplar ihop staden öst-västligt. Det planeras bli ett utpräglat 
gångstråk som kommer att användas av många människor. 
Fotgängarflödena bedöms bli mycket höga, i framtiden när 
Gullbergsvass är fullt utbyggt .Liv under hela dygnet, alla dagar, blir 
likväl en viktig fråga att aktivt jobba vidare med. En kontakt mellan 
terrasser och gatan kan berika stråket. 

Stråket kopplar samman två entrétorg till stationen, den östra entrén 
och Nils Ericsonplatsen, och passerar två mindre platser däremellan. 
Gatans mått mellan platserna är cirka 12 meter. Cykeltrafik och 
viss angöring är tillåten men sker på fotgängarens villkor. Den höga 
bebyggelsens påverkan på gatumiljöns lokalklimat behöver hanteras 
på ett medvetet sätt och upplevelsen av gaturummet i ögonhöjd bör 
vara en ledstjärna i utformningen av bebyggelsen kring stråket. 
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”STATIONSTORGET/JUBILEUMSPLATSEN”

KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 15

PLADSER OG TOR VE 
RU M L I G E S T U D I E R A F J U B I L E U M P L AT S ( V O R E S FO R S L AG )

PLAN SNITT

JUBILEUMPLATS
hovedtorg
orientasjonspunkt
inngangen til Region City

JUBILEUMPLATS
hovedtorg i RegionCity
ka�e - sitteplasser
grønt
vann elementer
lekeplass 
gåplass / møteplass / sykkelplass 

56m

JUBILEUMPLATS

referanse bilder

KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 15

PLADSER OG TOR VE 
RU M L I G E S T U D I E R A F J U B I L E U M P L AT S ( V O R E S FO R S L AG )

PLAN SNITT

JUBILEUMPLATS
hovedtorg
orientasjonspunkt
inngangen til Region City

JUBILEUMPLATS
hovedtorg i RegionCity
ka�e - sitteplasser
grønt
vann elementer
lekeplass 
gåplass / møteplass / sykkelplass 

56m

JUBILEUMPLATS

referanse bilder

koncept 150625

23

ett urBant dagvattensYsteM:
dagvattensystemet ska hänga ihop med sin omgivning. På lång sikt när 
hela området är utbyggt och delar av gullbersvass är färdigt kan vattnet 
ledas till den framtida Kruthusparken i öster och utgöra ett synligt 
och sammanhängande system. så mycket vatten som möjligt måste 
dock hanteras inom områdets avgränsningar. vattnet ska i första hand 
fördröjas med hjälp av gröna tak, gröna fasader och rain gardens. som 
tillägg kan det skapas en artificiell reservoar/damm, som i ett senare 
skede kan utgå när det interna systemet kopplas till det större systemet 
för den nya stadsdelen.

den Mest hållBara lösningen
Centralstationsområdet borde utvecklas som ett uppmärksammat 
referensprojekt för hur omhändertagande av dagvatten kan ska i en 
högexploaterad stadsmiljö. ett exempel på detta är att regnvatten 
utöver synlig fördröjning kan samlas lokalt och återanvändas för t.ex. 
planteringar och toaletter.

vatten & lek

Vatten som ett lekfullt element 
i en hårdgjord miljö centralt i 
staden. 
(bild från Clemenstorget, Malmö, White)

reflektion

I en tät miljö som denna kan 
vatten bidra med att spegla 
himlen och ge reflektion av 
ljuset som kommer uppifrån.  
(bild: Academicum)

ett sYsteM av rännor

Rännor leder visuelt folk genom 
området, skapar kvalitet internt, 
kräver inte mycket plats och gör 
att det skapas ett sammanhäng-
ande nätverk. (bild: Tjuvholmen, Oslo)
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vatten & lek

Vatten som ett lekfullt element 
i en hårdgjord miljö centralt i 
staden. 
(bild från Clemenstorget, Malmö, White)

reflektion

I en tät miljö som denna kan 
vatten bidra med att spegla 
himlen och ge reflektion av 
ljuset som kommer uppifrån.  
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ett sYsteM av rännor

Rännor leder visuelt folk genom 
området, skapar kvalitet internt, 
kräver inte mycket plats och gör 
att det skapas ett sammanhäng-
ande nätverk. (bild: Tjuvholmen, Oslo)

-Stationstorget utgör mötet med de öst-västliga gångflödet från 
Nils Ericson- platsen vidare till nya platser i Gullbergsvass samt det 
nord-sydliga stråket som kopplar ihop befintlig Centralstation med 
utvidgningen norrut. Plats för vistelse kan skapas i direkt anslutning 
till dessa huvudflöden och ger stor möjlighet för ett varierat folkliv 
med olika tempo över dygnet. Torgets kanter förslås vara möjligt för 
anslutande möbleringszoner. 
-Mot söder och spår 16 föreslås en tydlig avgränsning för att 
stationen med servicefordon inte ska behöva köra in och över 
platsen. 
-Platsen föreslås utformas utifrån att ta hand om evenemang, folkliv 
och att bara mötas spontant. Platsen förutsätts kunna fungera/
programmeras olika utefter dygnet och säsongen, se principer!!
-Ett klassiskt golv ger möjlighet till att arrangera platsen på olika 
sätt.
-Träd och grönska behövs på strategiska platser för att bryta ned ev. 
vindar och för att skapa årstidsvariation.Gröna väggar används på 
någon av väster-söderväggarna samt ovan terrassplan.
-Skärmtaket och förlängningen av det inre stationsstråket samspelar 
och öppnar sig ut mot platsen.
-Fortsatt utredning om vilka funktioner tex parkering som kan 
placeras under torget krävs.

Vy över platsen från öster in mot befintliga Nils Ericson-terminalen. Platsen ska utformas så att 
kortaste vägen över torget, leder vidare til nästa plats . Plats för livet i kanterna av rummet ska 
finnas för uteserveringar och sittplatser. Markbeläggning utförs med hög kvalitet.

Exempel på entré till garage, transparent 
byggnad.

Träd ges plats på den hårdgjorda ytan
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ENTRÉPLATSEN FRÅN ÖSTRA STATIONSTORGET

Broar mellan byggnader placeras 
med generösa avstånd mellan 
och så att de inte stör upplevelsen i 
gatunivå

Kruthusgatans förlängning 
med möjlighet för angöring 
med bil och cykel

Plats där stråket mynnar ut och 
byter riktning ut mot torget. 
Stråket är tydligt och prioriterat 
för fotgängare 

Viktig fondbyggnad och gavel

sid	14

Bi
ld

: J
er

nh
us

en



Mötet mot söder och 
Drottningtorget! Större terassytor kan 
behövas för att skapa tillräckliga 
vistelsekvalliteter på taken även för 
kvarteren bakom.

Lägre byggnadsdel på tre våningar 
skapar goda förutsättningar för solig 
vistelse på taket

Torntoppar med möjlighet till  
publika utsiktspunkter//terasser

Sammanhållet stationsstråk mellan 
Drottningtorget i söder o ch ny 
entré mot norr via Västlänkens 
mittupgång. Stationsservice 
med butiker, plats för väntan och 
väderskyddat hela sträckan

Kvarteret har stationsfuntioner och 
service  för resenärer i bottenplan.
Fasaden mot bangården möjliggörs 
för framtida verksamheter i 
bottenplan smat kopplingar genom 
byggnaden till ett övre plan över 
bangården.

Kvarter med handel,verksamheter och 
stationsfunktioner, ca 3-8 vån. Torn med 
verksamheter, bostäder, hotell placeras 
ovanpå kvarter.

Terassytor skapas på taken mellan tornen.

Tornen och takformen dras upp mot norr 
och öster för att skapa riktning/rörelse i 
siluetten

De terasserna ligger orienterade i söder/
västerläge och tornen dras in för att skapa 
taklägenför vistelse

Blandningen av verksamheter, 
stationsfunktioner samt boende för 
att skapa ett tryggt och robust del 
av staden. Det är viktigt att kontor 
och dagverksamheter kompletteras 
med kvällsaktiviteter i de nedersta 
planen.

ÖVERSIKT-KVARTEREN

BAnGåRdSSTRåKET

nYTT InRE STRåK GEnOM STATIOnEn

Bergslagsbanans 
stationshus

Centralstationens  nya 
norra entré

Drottningtorget

Centralstationen

PRIncIP fÖR KVARTERSVOLYMER

EMA (dk)  +  KANOZI (se)  +  RRA (no)TORNTOPPARNA, 22.12.2015
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sILUEttEN oCH mÖtEt mED omgIvaNDE pLatsEr

JERNHUSEN

tornen kommer att uppfattas som en ny landform från många 
delar av staden, särskilt från de närliggande stadsrummen som 
Drottningtorget och Nils-ericsonplatsen.
 
Inom området finns en stor variation av hushöjder. Basen, som utgör 
stadskvarter, är generellt i 5 våningar. Därtill kommer högre torn 
som sträcker sig från plan 3 och uppåt. Tillsammans skapar dessa 
byggnadsvolymer ska bilda en välkomponerad och varierad stadsdel. 
Volymerna är satta med tanke på solinfall, skulptural komposition, 
kopplingar genom alla våningsplan samt upplevelse inne i 
stadsdelen. Volymspelet ger också en karaktäristisk och igenkännbar 
siluett, en skyline. Tornen ska uppfattas som en familj, landform på 
lite längre håll.

Volymhanteringen består i att sammantaget och i samverkan 
tillförs staden ännu en “bergsknalle” som adderar till  redan 
kända höjder i Göteborg. Tornen är alla av samma familj där sista 
fulla våningsplanet följs av en eller flera etagevåningar inom en 
snedskuren volym. Innehållet i översta planen är olika men har en 
gemensam nämnare i att de är tillgängliga för en större publik.

För att bland annat understryka det nya stadsmässiga stråk som 
startar respektive slutar vid Centralstationen, över nya Hisingsbron 
och går över till Frihamnen och Backaplan tillåts området byggas tätt 
i form av ett kluster. Vid den nya Hisingsbron är ny bebyggelse lägre 
, men ändå tillräckligt kraftfulla för att ge tyngd åt stråket och möta 
gatunivån på den nya bron. 

Mötet mellan klustret och Drottningtorget, sett från Drottningbron 
vid Drottningtorget.

Mötet med Drottningtorget, sett från Slussplatsen/Drottningtorget

Från Slussplatsen vid Drottningtorget framträder tornen markant 
och bildar en ny sida och ett tydligt inslag i stadsbilden mot 
Drottningtorget. De främsta tornen studeras vidare med 
avseende på täthet för att möta Drottningtorgets skala och 
för att tydliggöra  idén om torntopparna som formas  kring ett  
högsta torn i mitten.

Mötet med nya Hisingsbron och det stadsmässiga stråk som skapas från Backaplan och 
Frihamnen över älven till Centralenområdet

mötet med Drottningtorget
Det nya klustret utgör ett tydligt inslag i stadsbilden mot 
Drottningtorget. Tornen och kompoistionen studeras vidare 
med avseendepå täthet och höjd för att stärka förhållandet till 
Drottningtorgets och omgivande bebyggelse.  Kompositionen 
kan också förtydligas kring idén om flera torn som formas likt ett 
berg  med ett högsta torn i mitten. Fortsatt arbete med den nya 
bebyggelsen och mötet med Drottningtorget föreslås bearbetas 
vidare utifrån kring:

- trappning mellan volymer och läsbarhet mellan tornens första och 
andra rad 
- fasadmaterial, studie av reflektion, spegling av ljus. 
-genomsiktlighet
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PRINCIPER FÖR KVARTER OCH FASADER
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en Blandning av koMMersiella/ 
icke-koMMersiella funktioner:
För att skapa ett bättre underlag för ett mer varierat 
stadsliv är det viktig med en blanding av kommersiella/
icke-kommersiella funktioner. det gäller att hitta en bra 
balans så att utbudet passar till olika brukargrupper. 

levande Bottenplan:
avgörande för upplevelse av innerstadskvaliteter är att 
funktionen i bottenvåningarna är varierad och utåtriktad.

öppna/aktiva fasader
Öppna och aktiva fasader ger förutsättningen för att 
skapa stadsliv på stråk och platser. sittplatser integrerade 
i fasaden bidrar till befolkade miljöer under dygnet.

aktiva entréer 24/7
mångfald av aktiva entréer bidrar till ett ökat flöde 
av människor under dygnet, liksom en god kontakt 
mellan insida och utsida som höjer känslan av trygghet. 
trapphusen ska vara orienterade utmed fasaden för att 
aktivera de offentliga stråken och platserna. 

aktivitetshus?

Ett aktivitetshus (för ungdom-
mar) bidrar till mer aktivi-
tet när kontor och butiker 
stänger. Aktivitetshuset har 
potential till att kopplas till 
takterrasserna som på så sätt 
blir aktiverade. 

teMporära platser

Platser som bli utformade för 
temporära aktiviteter ger möjlig-
heten till att testa andra aktivite-
ter och bidra till ett mer rikt och 
varierat stadsliv. 

lokal oM oMrådets 
fraMtid

En lokal om Centralenområdets 
framtid kan vara en intressant 
icke-kommersiell funktion som vi-
sar fram utvecklingen i just denna 
delen av Göteborg. 

“puBlic rooftop 
gardens”

Publikt tillgängliga takträdgår-
dar men soliga vistelseytor 
och fina utsiktsmöligheter 
skapar ett bra tillägg till de of-
fentliga miljöerna på gatunivå.

public rooftop gardens

temporära platser

lokal om områdets framtid

aktivitetshus

3.

1. 2.

1. exempel på en öppen och aktiv fasad, stockholm 2. exempel på 
en aktiv entré 3. en varierad och utåtriktad bottenvåning i Paris

Terasser

SOcKELVånInGAR
De lägre våningarna har en 
tydlig sockel, ofta i tyngre 
material som sten och puts. 
Detta förstärks med att 
fasadernas detaljering är 
högre i de nedre våningarna

Taken nyttjas för utevistelse. 
En del av terasserna är 
privata och till hör kontor 
eller bostäder, medan 
några öppnas upp som 
tillgängliga takträdgårdar 
för allmänheten.

PRIncIP fÖR fASAdER-IndELnInG

PRIncIP fÖR EnTRÉER PRIncIP fÖR HÖRn

LEVAndE BOTTEnPLAn
Avgörande för upplevelse av 
innerstadskvaliteter är att
funktionen i bottenvåningar-
na är varierad och utåtriktad.

Öppna och aktiva fasader 
ger förutsättningen för att
skapa stadsliv på stråk och 
platser. Sittplatser integrer-
ade i fasaden bidrar till 
befolkade miljöer under 
dygnet.

FACADEkONCEPT

!
s t r at e g i

•	 lange monotone facader
•	 lidt vertikal facadevirkning
•	 få indgange
•	 lav detaljering

UDFORDRING: STORE ByGNINGSVOLUMENER STRATEGI: BRyDE NED I  TUNGE OG LE T TE ByGNINGSVOLUMENER RESULTAT: TåRNByGNINGER (TUNGE) + GRøNNE kILE (LE T TE)

•	 Opbrudte bygningsvolumener
•	 Variation i materialitet
•	 Variation i bygningshøjder
•	 Flere indgange

•	 “Base” og “tårn” gestaltes som en helhed
•	 Et tårn / bygningsdel - grønne kile 

imellem

 KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)  +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) •   27

PROBLEM
-långa ensartade 
fasader
-liten vertikal 
fasadverkning
- få entreér
- låg detaljering

STRATEGI
- Uppdelade byggnadsvolymer
- Variation i material
- Variation i byggnadshöjder

STRATEGI
-Bas och torn gestaltas som en helhet
- En byggnadsdel med en grön kil mellan

Klack, hög detaljering i de 
lägre våningarna

Lättare material i de så 
kallade slitsbyggnaderna

Tornen och den så kallade klacken utformas med 
gemensamma drag. Höga fasadpartier med en tydlig verikal 
riktning ger tornen en viss slankhet och elegans.

Principer för indrag och variation av fasadliv ger möjlighet 
till ett rikare gatuliv. 
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1. Exempel på en öppen och aktiv fasad, Stockholm
2. Exempel på en aktiv entré
3. En varierad och utåtriktad bottenvåning i Paris
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Mångfald av aktiva entréer 
bidrar till ett ökat flöde av 
människor under dygnet, liksom 
en god kontakt mellan insida 
och utsida som höjer känslan 
av trygghet. Trapphusen och 
entrépartier är orienterade 
utmed fasaden för att aktivera 
de offentliga stråken och 
platserna. 

1. Öppna upp kritiska hörn 
genom att dra tillbaka våning 
1 och 2, en princip som passar 
bra på områdets utsidor 
eftersom den också skapar mer 
välkomnande entrépunkter.

2. Använd transparanta material 
i första våning, för att öka 
trygghetskänslan,alternativt att 
man kapar hörnen i gatuplanet.
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Referensbilder, terassutformning

Visualisering, takterass på ett av tornen närmast Nils Ericson-terminalen

Visualisering, takterasser på mellannivå, tornen närmast Nils Ericson-terminalen

TORNEN MED TERRASSER OCH TORNTOPPAR

EMA (dk)  +  KANOZI (se)  +  RRA (no)TORNTOPPARNA, 22.12.2015

TORNTOPPARNA
PRINSIPPER

FORM
•	 plan justeres med kjerner og høved strukturen av bygning - 8,1 x 8,1 nettet
•	 tårn topper er “trukket opp” i  nord eller øst direksjonen til  å skape beve-

gelse i  skyline

K JERNER
fortsetter til  terrasse etasjen pga:
•	 Universell utformingen
•	 Nødutgang
•	 Tilgang til  tekniske rommet
•	 Heissjakt ville stikke ut likevel

TAK TERRASSER
•	 takterrasser ligger alltid i  sør / vest

TAKTERRASSE

KJERNE

TÅRNTOPP

4 - 5 m3,6 m

3,6 m

3,6 m

EMA (dk)  +  KANOZI (se)  +  RRA (no)TORNTOPPARNA, 22.12.2015

TORNTOPPARNA
PROGRAM

PROGRAM PÅ TÅRNTOPPER:
•	 utkikk restauranten med tilgang til  tak-

terrassen
•	 utkikk spa med med tilgang til  takter-

rassen
•	 teknisk rom (del av tårntopp)

TAK TERRASSE:
•	 utsiktsterrasse

Referanse bilder av takterrasser

-Torntoppar ska utformas så att tillräcklig taklutning uppnås, styrs 
via planbestämmelser om minsta taklutning

- Taklandskapet och tornens form kan bilda en helhet som siluett och 
skyline. Tornets avslutning hålls ihop. 

- Takterasser ligger orienterade i syd/västligt läge.

- Minst två takterasser i området är allmänt tillgängliga, och fungerar 
som utsiktspunkter.

 - Takterasser kan kombineras med restauranger, skybarer

- Teknikrum och hissar integreras i torntoppen
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Vy genom det parallella stråk som skapas  parallellt med Nils Ericson-terminalen och Västlänkens mittuppgång i norr. 
Nils Ericsonterminalens kuber utökas mot stråket och skapar plats för mindre butiker och resenärsservice. 
Stora uppglasningar mot väster ger dagsljusinsläppp. Golvet i det nya stråket kan ansluta till det befintliga röda graniten 
som återfinns i Centralhallen.

Vy från befintlig Nils Ericson-terminal. 

STRÅK MELLAN MITTUPPGÅNG OCH CENTRALSTATION

Målbild för stråken i stationsaxeln
För att säkerställa stråken till de planerade uppgångarna från Västlänken 
i norr samt mötet med Nils Ericson-terminalen har en målbild tagits fram 
som ska ligga till grund för fortsatt utformning;

- Viktigt  att knyta samman Västlänkens station och Centralstationen i ett 
stråk med tillräckligt väderskydd.

- Skapa bra affärslägen utmed stråket med möjlighet att stanna upp (gäller 
det interna stråket)

- Stråket ska ha en hög estetisk nivå och höga rumsliga kvaliteter

- Stråket ska kunna ha ett tydligt förvaltarskap

- Stråket ska delas in i två stråk med olika karaktärer, ett inre långsammare 
(inne i Nils Ericssonterminalen) och en yttre mellan mittuppgången och 
utmed västra sidan av terminalen

- Det inre stråken ska dimensioneras så att inte vistelseträngsel uppstår, det 
yttre ska vara en ”expressfil” där framkomlighet ska väga tyngst (minsta 
mått 16 m)

- Det ska vara enkelt att växla mellan stråken. Det ska finnas kopplingar 
tvärkopplingar från stråket och österut genom kvarteret 

 I mötet med södra delen och det sk Stationstorget/Jubileumsplatsen 
prioriteras :

- Att platsen norr om Centralstationen kommer att vara en viktig entré till 
Göteborg för resande

-Att det är en viktig ”växelplats” där flera övergripande stråk möts och 
fördelas åt alla håll

- Det är viktigt med stråkens kontinuitet ut i staden och med en finmaskig 
struktur

-Att målpunkter i staden ska vara synliga och tydliga

-Att platsen ska vara tillräckligt väderskyddad

-Att karaktären ska vara öppen, ljus och orienterbar

-Att i anslutninger till  flödesstråken kan en torgplats skapas i ett fint 
västerläge

-Att skapa passager som ansluter till den planerade bangårdsviadukten 
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SEKTION FRÅN ÖST
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SEKTION FRÅN VÄSTER OCH NILS ERICSON-TERMINALEN
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FASADER: GATUNIVÅ- ”TUNGA” BYGGNADER, VÅNING 1-5

KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 22.JANUARI.2016

FACADER
G A D E N I V E AU  (1-5)  -  “D E T U N G E  BYG N I N G E R ”

1

2

3

4

5

Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. “Nordiske 
bjerge”

75 %: åbent (d v s glas)

25 %: andet materiale og detaljer

MATERIALER

DE TAL JER SOLAFSKÆRMNING

andre teglformer puds nordiske stenmaterialergult tegl

åbenhed ingen behov for solaf-

skærmning, tværtimod 

behov for refl ekteret sollys
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KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 22.JANUARI.2016

FACADER
“ D E  L E T T E  BYG N I N G E R ” /  “S L I D S E N” (1-8)  _ CURTA I N  WA L L - KO N S T R U K T I O N

SOLAFSKÆRMNINGDE TAL JER

MATERIALER

åbenhed / grønt trædøre/vinduer vandhåntering

skærm med grønt bagved grønne vægpartier

(kan forsinke regnvand)

lette/halvtransparente lag lette dimensioner metal

vertikal grøn væg(træ)skodder
1

2

3

4

5

6

7

8

Generel karakter: Grønt, let, transparent, fl imrende. “Nordisk skov”

50 % helt åbent (d v s glas)

25 % skal være grønt

25 % kan være andre detaljer, f eks skodder

FASADER: GATUNIVÅ, ”LÄTTA” BYGGNADER vån 1-8
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KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  ERIK MØLLER ARKITEKTER (dk) 22.JANUARI.2016

FACADER
M E L L E M C RUS T O G TÅ R N E (6- )  -  “D E T U N G E BYG N I N G E R ” ( KO N TO R ) _ C U RTA I N WA L L - KO N S T RU K T I O N

MATERIALER

DE TAL JER SOLAFSKÆRMNING

åbenhed solafslærmning, f eks i form 

af fl eksible perforerede 

metalplader

Generel karakter: Tyngde, massivt, varme og venlige materialer. “Nordiske 
bjerge”

75 %: åbent (d v s glas)

25 %: andet materiale og detaljer

keramiske materialer metalstenmaterialer

6

7

8

9

10

11

FASADER, TUNGA BYGGNADER OCH TORNUTFORMNING(KONTOR), VÅNING 6 OCH UPPÅT
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