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t vå rös ter om nya korsvägen

För mig är det här Göteborgs Time Square. När 
jag byter från linje 5 från Munkebäck till linje 10 
mot Kapellplatsen känner jag att jag hamnat mitt 
i Göteborg. Pulsen trappar upp och jag låter mig 
sköljas med av flödet till nästa spårvagn. Om jag blir 
trött på vägen slår jag mig ned på en av de färgglada 
bänkarna och pausar. 

Kerstin, 63år

Innan vi gick in till Universeum träffade jag mina 
kompisar på den stora trappan med vatten. Vi fick 
leka och klättra själva innan det var dags att gå in. 
Fröken ser till att vi håller varandra i hand när vi går 
över torget till spårvagnen. Jag älskar min fröken och 
Universeum. Trappan är också rolig. 

Isabella, 5år 
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Förord

Det fördjupade gestaltningsprogrammet för Korsvägen 
är en fortsättning på det arbete som Sweco gjorde 
våren 2016 tillsammans med Göteborgs stad med 
flera. Det fördjupade gestaltningsprogrammet är 
precis som det tidigare ett tidsdokument. Det utgår 
från de förutsättningar som rådde när programmet 
togs fram och kommer att behöva utvecklas när 
förändringar i planering sker. En sådan förändring är 
det nya förslaget på trafikföring på Korsvägen som 
togs fram under hösten 2016. I förhållande till de gamla 
gestaltningsprogrammen har detta arbete strävat efter 
att komma ännu närmare en konkret gestaltning och 
materialitet. Illustrationer är framtagna av White om inte 
annat anges.

Vi hoppas ni får en spännande och lustfylld läsning.
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G E S t A L t N I N G S P R o G R A M  K o R S V ä G E N

Bakgrund

Bland förberedelserna för Västlänken ingår i Göteborgs 
Stads arbete att ta fram nya detaljplaner för de områden 
som fysiskt förändras av Västlänken. 

Detaljplanerna ska möjliggöra utbyggnaden av 
Västlänken och tillskapa byggrätter. Detaljplanerna 
ska också möjliggöra utveckling av områdena där 
stationerna ligger samt säkra stadsbyggnadskvaliteter, 
kulturhistoriska och arkitektoniska värden. De offentliga 
rum som skapas och utvecklas inom detaljplanerna 
kommer att spela en avgörande roll för hur staden 
upplevs och används för lång tid framöver. Områdena 
kring stationerna blir de platser man först ser när man 
anländer till Göteborg – dessa platser blir nya entréer 
till Göteborg. Många människor kommer att röra sig 
på platserna varje dag, både resenärer och de som 
besöker områdena eller rör sig genom dem i andra 
ärenden. 

ge s taltnIngsProgr ammets syF te

Som ett led i arbetet med detaljplanerna har 
gestaltningsprogram tagits fram. Syftet med 
gestaltningsprogrammen är att sätta ramar och 
principer för planområdenas utformning. Det ska 
vara vägledande för fortsatt planering, utformning 
och projektering av Västlänkens möte med staden. 

Gestaltningsprogrammen har som mål att säkerställa 
en övergripande hög kvalitet och ambitionsnivå för 
de tre områdena. Gestaltningsprogrammen ska 
också kunna ligga till grund för arkitekttävlingar. Tre 
gestaltningsprogram tas fram, ett för vardera detaljplan:

• Station Centralen
• Station Haga
• Station Korsvägen

Dessutom har ett gestaltningsprogram för de tekniska 
anläggningarna och servicetunnelmynningar som syns 
ovan mark utanför stationslägena tagits fram under 
hösten 2015.

västlänken kommer att innebära förändringar för göteborg. Bland annat medför de 
tre nya stationerna att fler delar av staden kommer att ligga i ett läge nära en tågsta-
tion vilket bland annat underlättar regionförstoring och en ökad arbetspendling. de 
nya kommunikationsmönstren kommer även att innebära att den staden runt statio-
nerna behöver anpassas efter de nya förutsättningarna. stationsentréer med upp- 
och nedgångar behöver byggas och nya torg och gator skapas. 
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ge s taltnIngsProgr ammets  

avgr änsnIng

Gestaltningsprogrammen för detaljplanerna beskriver 
de offentliga rummen ovan mark medan miljöerna 
i stationerna under mark beskrivs i Trafikverkets 
Gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammen 
för detaljplanerna hanterar inte vad som händer 
på dessa platser under byggtiden. Detta hanteras 
i andra processer, i samarbete mellan Göteborgs 
Stad, Trafikverket med flera. Arbetet med 
gestaltningsprogrammet har skett i dialog mellan 
Göteborgs Stad, Västtrafik, Trafikverket med flera. 

om väs tl änken

Västlänken är en 8 km dubbelspårig järnväg som till 
största delen ska förläggas under jord med stationer 
i de centrala delarna av Göteborg. Nya underjordiska 
stationer kommer att byggas vid Göteborgs central, 
Haga Kyrkoplan och vid Korsvägen. Projektet syftar 
till att skapa en mer attraktiv tågtrafik såväl lokalt, 
regionalt som nationellt. Längs med järnvägstunneln 
finns förutom stationsbyggnaderna några tekniska 
anläggningar och servicetunnelmynningar som syns 
ovan mark.

Figur över ansvarsområden, Tabell Sweco

tIdPl an För väs tl änken:

• Byggstart för Västlänken beräknas till år 2018. 
• Invigning beräknas till år 2026.

Tidplan för detaljplan Korsvägen:
• Granskning av planförslag beräknas till augusti 2017 

och antagande av den nya detaljplanen beräknas till 
våren/sommaren 2018.
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s tatIon Centr alen 

– huvudentré till Göteborg och del i en större 
stadsomvandling 
Den nya stationen vid Göteborgs Central ger 
stationsområdet en ny framsida mot norr. De planerade 
tre stationsentréerna ligger i en östvästlig riktning 
och kopplas genom mittuppgången till den axel som 
börjar med stationsbyggnaden vid Drottningtorget 
och fortsätter genom Nils Ericsonterminalen (se 
översiktskarta). Här samlas viktiga kollektivtrafikflöden 
och verksamheter samt arbetsplatser vilket genererar 
stora flöden av fotgängare. Den fysiska miljön runt 
Göteborgs Central kommer att förändras och i 
framtiden också utvidgas mot Hisingen via den nya 
bron och mot den nya stadsdelen i Gullbergsvass 
som nu planeras. Aktiviteten i området kommer att 
öka kraftigt i samband med denna omvandling, som 
innebär fler boende i närområdet, betydande ökning av 
arbetsplatser samtidigt som området fortsätter vara ett 
viktigt område för stadens kommunikationer. Station 
Centralen förväntas fortsatt få flest antal långväga 
besökare av de tre stationerna i Västlänken och blir en 
ny entré till Göteborg.

s tatIon Haga 

– del i befintliga stadsväv med höga värden 
Station Haga placeras under Haga Kyrkoplan och 
Kungsparken, Hagakyrkan och Nya Allén. Stationen 
blir en ny bytespunkt mellan tåg och stadstrafik framför 
allt västerut. Stationen ger ökad tillgänglighet till lokala 

målpunkter som Göteborgs universitet, stadskärnan 
och utbyggnadsområden runt Järntorget och Södra 
Älvstranden. Station Haga ligger i en del av staden som 
präglas av rik blandning av bostäder, arbetsplatser, 
utbildning och kommersiella verksamheter. Området 
består också av stora parkytor med höga natur- och 
kultur och sociala värden. Haga är en av Göteborgs 
tätast befolkade och mest fotgängarvänliga stadsdel. 
Den nya stationen byggs i en känslig miljö mellan 
stadsdelarna Haga och Vasastaden. Området är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Stationsentrén 
vid Pustervikskajen och huvudentrén i Kungsparken 
är stationens tydligaste bidrag till stadsmiljön. 
Huvudentrén ligger i det gröna allé- och parkstråket 
Kungsparken. Entrén vid Pustervik ligger på den 
gatstensbelagda kajen invid Rosenlundsbrons 
granitfäste. Stationsentrén i söder införlivas i en 
kommande ombyggnad av Handelshögskolan.

Planområdena är tre platser i göteborg med unika förutsättningar vad gäller omgi-
vande stadsdelar och infrastruktur, historia, användning, flöden och arkitektur. Inom 
varje område finns också skillnader, ibland stora, mellan olika platser. varje station 
kan därför ha sina specifika förutsättningar:

om planområdena och dess 
omgivningar
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s tatIon korsvägen 

— Förs tärk t knutPunk t I  komPle x mIl jö

Korsvägen är en heterogen plats som präglas av 
flera historiska tidslager. Korsvägen uppvisar en rik 
blandning av intensiv trafik, verksamheter, evenemang 
och varierad bebyggelse. Korsvägen är en aktiv plats 
med periodvis mycket stora flöden av människor. Det 
är framför allt en plats som man passerar. På morgon 
och eftermiddag är det pendlare på väg till och från 
sina dagliga målpunkter som dominerar platsen. 
Senare på kvällarna och under helgerna dominerar 
besökare till evenemang. Ett antal större målpunkter 
finns runt Korsvägen exempelvis Liseberg, Svenska 
mässan och Universeum. I Renströmsparken och 
runt Näckrosdammen finns ett större lugn med stora 
öppna parkytor som är relativt glest befolkade. De 
kringliggande utbildningslokalerna gör att det är 

studenter som dominerar området under dagtid. 
Den nya stationen med sina tre entréer förstärker 
Korsvägens roll som en av de viktigaste knutpunkterna 
i Göteborg. De båda stationsentréerna vid Korsvägen 
ger möjlighet till snabba byten mellan tåg och 
spårvagn, buss och cykel, samt direktkoppling till 
evenemangstråket. Den tredje stationsentrén vid 
korsningen Johannebergsgatan - Olof Wijksgatan 
kopplar till universitetet runt Näckrosdammen samt till 
Götaplatsen och Avenyn men ingår inte i detaljplan för 
Station Korsvägen. 
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k valItetsProgr am För detal jPl aner För 

väs tl änken

För gestaltningsarbetet är kvalitetsprogrammet det 
viktigaste dokumentet, som i sig är en sammanvävning 
av flertalet olika av rapporter (till exempel Översiktsplan 
Göteborg, Vision Älvstaden). 

Kvalitetsprogrammet ska vägleda arbetet med såväl 
detaljplaner som gestaltning och genomförande för 
de stadsrum där järnvägen möter staden. För att 
kvalitetsprogrammet ska vara relevant och applicerbart 
i både pågående och kommande planarbeten är 
det utformat som ett gemensamt verktyg för de 
projektgrupper som arbetar med utformningen av 
detaljplanerna och platserna. Kvalitetsprogrammets 
syfte är att stärka de värden – de kvaliteter – som 
behövs för att platser, stråk och stadsrum i anslutning 
till Västlänken ska bli välfungerande och trivsamma. 
Det gäller för alla som reser, vistas, arbetar och bor, 
men också för alla dem som bara passerar platsen. 
Kvalitetsprogrammet har identifierat en kärna av tre 
utgångspunkter, vidare prioriterat fyra huvudkvaliteter, 
och till sist fördjupat dessa i ett antal riktlinjer.

Gestaltningsprogrammen för detaljplanerna tar vid 
där Kvalitetsprogrammet slutar och fångar upp de 

Underlag för gestaltnings-
arbetet

De olika stadsmiljöpolicy-
dokumenten. Göteborgs Stad.

Kvalitetsprogram, White, 2014 Områdesindelning Stadens golv 
Göteborgs Stad

kvaliteter som kan omsättas i konkret gestaltning av de 
offentliga rummen. I fortsatt arbete med utformningen 
av detaljplaneområdena ska säkerställas att kvaliteterna 
i kvalitetsprogrammet uppnås. De prioriterade 
kvaliteterna beskrivs närmare på sida 13.

göteBorgs s tads s tadsmIl jöPolICy

Göteborgs Stad har våren 2015 fyra stycken framtagna 
stadsmiljöpolicys: Stadens golv, Stadens Färg, 
Stadens Ljus och Stadens Möbler. Dokumenten är 
en övergripande policy för hur gator och allmänna 
platser ska gestaltas. Tanken är att stadsmiljöpolicyn 
ska bidra till gemensamma utgångspunkter för att 
markbeläggning, möblering, ljus med mera. Målet är att 
gestaltningen ska tala samma språk och främja en väl 
genomtänkt och sammanhållen gestaltning som stärker 
Göteborgs karaktärer. Policydokumenten utgår från en 
indelning i olika områden i Göteborg.

De tre detaljplaneområdena faller inte naturligt in i 
områdesindelningen i policydokumenten. En analys 
behöver därför göras av vad i policyn som är tillämpbart 
och i vilka delar av detaljplaneområdet. Staden har 
förändrats sedan 2012 då de första dokumenten 
togs fram och kan komma att förändras än mer innan 
Västlänken byggs. Policyns grundläggande mål 

det finns en stor mängd olika utredningar och rapporter som behandlar västlänken. 
det finns även dokument med riktlinjer kring utformningen av resecentra och den of-
fentliga miljön i göteborg. nedan följer en genomgång av de olika dokumenten. syf-
tet med genomgången är att förtydliga hur olika styrande dokument samverkar och 
överlappar. 
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kan användas, men det viktigaste är att golv, färg 
och möbler gestaltas utifrån den aktuella platsens 
förutsättningar. Policydokumenten kan betraktas som 
en basnivå – det måste då bedömas om områdena 
kring stationerna bör behandlas med högre ambition.

tr aFIk verkets ge s taltnIngsProgr am 

Järnvägsplanen för Västlänken tas fram av Trafikverket. 
De är formella handlingar som möjliggör markåtkomst 
för byggande av järnvägsanläggningen. För driftskedet 
hanterar järnvägsplanerna järnvägssträckningen 
ovan mark, tunnelanläggningen under mark, 
stationers uppgångar och andra anläggningar 
ovan mark som krävs för driften av anläggningen, 
till exempel ventilationsschakt och servicetunnlar. 
Gestaltningsprogrammet som tillhör järnvägsplanen 
är en avsiktsförklaring och ett måldokument för 
utformningen av projektet. På ett samlat och 
överskådligt sätt identifieras utformningsfrågor och 
formuleras principer och riktlinjer för hur dessa ska 
hanteras. 

Gestaltningen av detaljplaneområdena ska förhålla sig 
till Trafikverkets Gestaltningsprogram för Västlänken. 
Detta eftersom de resenärer som rör sig på platserna 
upplever stationen under mark och miljöerna ovan 
mark som delar av samma resa – som brukare av 
det offentliga rummet och transportsystemet är det 
irrelevant vilken aktör som har ansvar, bara miljön 
fungerar i vardagen. Det är dock inte nödvändigtvis så 
att utformningen under mark styr utformningen av de 
offentliga rummen ovan mark.

väs t tr aFIks arkItek turmanual

Detta är ett dokument som beskriver hur Västtrafik vill 
att framtida stationsbyggnader ovan mark ska utformas. 
Syftet med manualen är att säkerställa att resenärens 
behov, krav och förväntningar blir tillgodosedda. 

Illustration Västtrafik Skärmklipp från dialogverktyg i 3D. 
Bildkälla Göteborgs Stad.

Västtrafik vill bidra till igenkänning och trygghet för 
resenärerna genom att skapa en tydlig identitet och en 
samlad gestaltning av Västtrafiks byggnader. Västtrafik 
formulerar åtta designkriterier för utformningen av 
Västtrafiks byggnader samt riktlinjer för resecentrums 
utemiljö, byggnadens exteriör, entréer, byggnaders 
interiör, skyltning, belysning, tillgänglighet och 
hållbarhet. Vidare innehåller manualen materialpaletter.

På samma sätt som gäller för Trafikverkets 
gestaltningsprogram och stadens stadsmiljöpolicys, 
gäller att gestaltningen inom detaljplaneområdena ska 
förhålla sig till Västtrafiks arkitekturmanual utifrån en 
analys av den aktuella platsen.

s tadsut veCklIngsProgr am - s tuP

Stadsutvecklingsprogrammet var klart vintern 2016, 
och nu under våren 2018 avser man starta upp arbetet 
med version 2.

Stadsutvecklingsprogram är Göteborgs Stads 
metod för att arbeta med frågor som berör ett större 
område än respektive detaljplan i denna del av 
staden. Det är även ett sätt att hantera frågor som 
berör både pågående planarbete och detaljplaner 
där arbete kommer att påbörjas under kommande år. 
Stora infrastrukturprojekt och den omvandling och 
komplettering av bebyggelsen som beskrivs i dessa 
genomförs med start 2018 och fram till 2035.
Stadsutvecklingsprogram har bedömts vara det bästa 
sättet att presentera en samlad stadsbyggnadsidé i ett 
levande dokument som byggs på allt eftersom tiden går 
och nya frågor tillkommer att hantera. En viktig uppgift 
i arbetet är att vid flera tidpunkter föra dialog med 
göteborgare i olika åldrar.
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Detta kapitel syftar till att förtydliga vilka övergripande 
utgångspunkter som ska gälla för det fortsatta 
gestaltningsarbetet med exempelvis disposition av ytor, 
vegetation, material och möblering. 

Utgångspunkterna är resultat av den dialog som 
genomförts med berörda aktörer. I det fortsatta 
arbetet kan det också bli viktigt att ta hänsyn till andra 
utgångspunkter som inte finns beskrivna i det här 
gestaltningsprogrammet.

De tre detaljplaneområdena ska behandlas utifrån 
sina unika förutsättningar. Utformningen kan bli 
olika mellan och inom områdena, men ska alltid 
ha en hög ambitionsnivå. Därför är en av de första 
utgångspunkterna att arbeta utifrån kontexten.

De fyra kvaliteterna från kvalitetsprogrammet: dessa 
beskriver viktiga kvaliteter som ska finnas i de offentliga 
rummen för att de ska fungera för olika behov. I 
gestaltningsprogrammet utvecklar vi kvaliteterna för att 
kunna tillämpas platsspecifikt i gestaltningen. 

• Konst är ett tema som med fördel utgör en del av 
gestaltningsprocessen, och inkluderar speciella 
aktörer. Därför har också konst lyfts fram som en 
viktig utgångspunkt.

• I allt gestaltningsarbete ska så kallade 
indikatorgrupper användas, som checklista för att 
säkerställa att de offentliga rummen får sådana 
kvaliteter och funktioner att de verkligen blir 
attraktiva för alla.

Utgångspunkter för 
gestaltning

konte xt 

 – vad InneBär det at t arBeta Pl ats - 

sPeCIF Ik t? 

Den specifika platsen och dess kontext är den 
övergripande utgångspunkten för gestaltningen. 
Kontext syftar i denna text både till fysiska och icke 
fysiska sammanhang med koppling till platsen.
Gestaltningen bör förhålla sig till kontexten både 
fysiskt och betydelsemässigt. Vi förstår, läser och 
tolkar det fysiska rummet utifrån vad det lärt oss, 
vad det betyder och representerar. Det fysiska 
rummet förmedlar bilder, associationer och skapar 
minnen. I växelverkan mellan rummet och oss uppstår 
platsen. Precis som vi förändras platsen och staden 
ständigt. Staden, de offentliga rummen och platserna 
kring de nya stationerna är resultatet av olika tiders 
gestaltning, tillägg och förändring, och av användningen 
av stadsrummet. Det är viktigt att tillvarata de 
befintliga platserna och uttrycken som formar dessa 
i gestaltningen av de tillägg och förändringar som 
Västlänken och dess stationer innebär. 

Byggandet av västlänkens stationer och de allmänna platserna omkring ligger flera 
år framåt i tiden från tidpunkten då detaljplanerna och gestaltningsprogrammen tas 
fram. vi kan idag uttala oss om värden och gestaltningsprinciper vi ser som viktiga 
och som vi tror kommer att ha giltighet även i framtiden, och vi kan uttala oss om hur 
arbetet bör bedrivas. däremot kan vi inte idag bestämma exakt hur dessa platser ska 
se ut. Flera förutsättningar kan hinna förändras innan platserna är färdigbyggda.
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Figur över gestaltningsprocessen.

En förutsättning för gestaltningsarbetet är riksintresse 
enligt miljöbalken för kulturmiljövården, Göteborgs 
innerstad [O 2:1-5]. Ett riksintresse för kulturmiljö är 
ett geografiskt område som bedömts vara av nationell 
betydelse på grund av de kulturhistoriska värden 
som finns i området. Förändringar och utveckling av 
den fysiska miljön inom ett riksintresse ska ske med 
hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Det innebär 
att riksintresseområdet Göteborgs innerstad ska vara 
både en planerings- och gestaltningsförutsättning. 
Stationsområdena ligger helt eller delvis inom 
riksintresseområdet. Förberedelserna för Västlänken 
visar att det kommer bli stora ingrepp i riksintresset, i 
stadsbilden och i kulturmiljöer. Om de materiella uttryck 
som förmedlar riksintresset påverkas negativt riskerar 
riksintresset att påtagligt skadas. Påtaglig skada på 
riksintresset kan innebära att kompensatoriska åtgärder 
blir aktuella. Gestaltningen kan mildra påverkan 
och skada på riksintresset genom att tilläggen och 

förändringen medvetet förhåller sig till riksintressets 
fysiska uttryck. Det är alltså både för att minimera skada 
och för att skapa mervärden som kulturmiljön behöver 
vara en del i gestaltningsarbetet.
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Ett övergripande konstprogram, Kronotopia, har 
tagits fram i samarbete med samtliga berörda 
konstorganisationer: Göteborgs Konst, Statens 
konstråd och Västra Götalandsregionens konstenhet. 
Syftet med konstprogrammet är att enas om en 
gemensam syn på den konstnärliga gestaltningen av 
stationerna, utan att i detalj styra material, utförande 
eller hur den konstnärliga visionen ska tolkas. En 
sammanhållen konstgestaltning ska uppnås längs hela 
Västlänken, som utgår från staden Göteborg både som 
plats och tidsepok.

Det är av största vikt att ett generöst tolkningsutrymme 
lämnas konstnärerna, för att säkerställa att det 
konstnärliga gestaltningsarbetets höga integritet. 
Det måste ges utrymme för den konstnärliga friheten. 
Olika former av konstnärlig gestaltning i de offentliga 
rummen i anslutning till Västlänken ger möjlighet för 
samtidskonsten att skapa möten och dialog med en 
bred publik. Att ifrågasätta och visa på alternativa 
synsätt bör vara en viktig målsättning för konsten. Konst 
behöver inte bara vara ett objekt, utan kan bestå av 
platsernas golv, väggar och tak. Utgångspunkten för 
konsten i Västlänkens stationer är staden Göteborg 
som plats och tidsepok, där en sondering av vår nutid 
kombineras med det förflutnas potential och möjliga 

Konstnärligt gestaltat torg i Sankt Gallen, Schweiz av Pipilotti 
Rist och Carlos Martinez. Bildkälla Sweco

framtidsutblickar. Under hösten 2017 tillkännagavs 
vilka konsverk som valts ut för stationerna Haga och 
Korsvägen.  

”En miljö med konst gjord för 
platsen signalerar långsiktig-

het, kvalitet och djup samt trygg-
het och omsorg om platsen. Om 

platserna och miljöerna kring de 
tre stationerna där olika gestalt-
ningskompetenser och medbor-

garperspektiv samordnas tidigt i 
processen kommer resultatet bli 

mer tilltalande och omtyckt.” 
(Ur PM. Konsten och Västlänken Göteborgs konst 14-10-16)

konst är en viktig del av såväl den inre som den yttre stationsmiljön. konstverk ska 
integreras och gestaltas utifrån varje områdes förutsättningar och sammanhang. en 
viktig målsättning för det konstnärliga arbetet är ett stadsrum där konst, landskaps-
arkitektur, och byggnader samverkar och stärker varandra. 

Konstnärligt arbete
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urBan k ar ak tär

En urban miljö karakteriseras av en täthet av människor 
och utbud, och den präglas av alla som lever och verkar 
i staden. Stadsrummen runt stationerna ska ge en bild 
av staden, både dess historia och framtidsambitioner. 
Bra platser är en del i det sammanhängande 
stadslandskapet samtidigt som de präglas av den lokala 
karaktären – dess hus, människor och verksamheter. 
På så sätt kan det lokala stadslivet berika den urbana 
mångfalden.

Utformningen av planområdena ska förhålla sig till 
befintliga karaktärer och värden, och använda dessa 
som en tillgång för att skapa intressanta miljöer. 
Områdets eller platsernas unika identiteter ska 
tydliggöras. Det finns stora skillnader i förutsättningar 
för de olika stationsområdena: vid Centralen ska ett nytt 
stadsområde byggas, i Haga handlar det om en befintlig 
kulturhistorisk värdefull stads- och parkmiljö medan 
Korsvägen rymmer både aktiv knutpunkt för resande 
och en lugnare parkmiljö. Områdena kring stationerna 
ska få en sådan karaktär att man lätt känner igen sig 
och kan orientera sig.

Den fysiska utformningen av det offentliga rummet 
inom planområdet ska göras på ett sådant sätta att den 
ansluter och bygger en bro till omgivande stad. Hela 
planområdet är en viktig del av stadsväven, och det är 
viktigt att baksidor inte uppstår. 

En förutsättning för urban karaktär är att de 
stadsrummen möjliggör flera funktioner på en plats. 
Exempelvis måste ytorna anpassas för maximala 
resenärsantal, men också fungera vid lågtrafik när 
färre människor rör sig där. För att lyckas att skapa 
den eftersökta urbana karaktären är det angeläget att 
platserna utformas för att fungera under dygnets alla 
timmar och under hela året. 

karaktäriserarmötet mellan staden och 
stationen

urban
karaktär

robusta miljöer 
över tid

mänskligavistelsekvaliteter

självklara
flöden

Urbana gröna- och vattenelement

Bytesståk likaväl som bytesplatser
Sammankopplade publika rum. 

Lättorienterade och tillgängliga stadsrum som gör det lätt att hitta och nå målpunkter

Blandade flöden som prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik

Trygga, befolkade och överblickbara stadsrum 

Vackra, slittåliga material som håller länge och åldrar värdigt.

Tidstålig utformning och organisation  som ger flexibilitet för framtida behov.

Stationsplatserna stärker områdets ekosystem

Berika stadens gröna och blåa nätverk

Hållbara lösningar genom experiment och tester

Resurssmarta byggander under och efter bygget

Modern, framåtblickande gestaltning inspirerad av den lokala karaktären.

Stadens liv färgar stationsplatsen

Identitetsbärande  redan under byggprocessen.

Välkomnade och inkluderande känsla

Stolta platser som vågar vara platsspecifika och berätta sin historia.

Gott mikroklimat som bjuder till uppehåll och möten

Skala och gestaltning på stadsrum gestaltade för att tilltala fotgängare.
Fullskaletester och temporära lösningar för attraktiva platsbildningar från dag ett.

Tydligt publika stadsrum. Fysiskt och socialt tillgängliga för alla.

Aktiva och lugna platser

enkla trafikmiljöer 

Varierat utbud som tilltalar många intressen och behov

västlänken

karaktäriserarmötet mellan staden och 
stationen

urban
karaktär

robusta miljöer över tid

mänskligavistelsekvaliteter

självklara
flöden

Urbana gröna- och vattenelement

Bytesståk likaväl som bytesplatser
Sammankopplade publika rum. 

Lättorienterade och tillgängliga stadsrum som gör det lätt att hitta och nå målpunkter

Blandade flöden som prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik

Trygga, befolkade och överblickbara stadsrum 

Vackra, slittåliga material som håller länge och åldrar värdigt.

Tidstålig utformning och organisation 
 som ger flexibilitet för framtida behov.

Stationsplatserna stärker områdets ekosystem

Berika stadens gröna och blåa nätverk

Hållbara lösningar genom experiment och tester

Resurssmarta byggander under och efter bygget

Modern, framåtblickande gestaltning 
inspirerad av den lokala karaktären.

Stadens liv färgar stationsplatsen

Identitetsbärande  redan under byggprocessen.

Välkomnade och inkluderande känsla

Stolta platser som vågar vara platsspecifika och berätta sin historia.

Gott mikroklimat som bjuder till uppehåll och möten

Skala och gestaltning på stadsrum gestaltade för att tilltala fotgängare.
Fullskaletester och temporära lösningar för attraktiva platsbildningar från dag ett.

Tydligt publika stadsrum. Fysiskt och socialt tillgängliga för alla.

Aktiva och lugna platser

enkla trafikmiljöer 

Varierat utbud som tilltalar många intressen och behov

västlänken

Illustration White. Illustration White.

mänsklIga v Is tel sek valIteter

Människor stämmer träff vid knutpunkter. Människor 
gillar att vara där andra är. För att skapa trygga och 
intressanta vardagsplatser vid stationerna måste 
stadsrummen långsiktigt och konsekvent freda 
utrymmen för behagliga vistelseytor, för möten, väntan 
eller vila.

En grundlägganade funktion är att flödena fungerar på 
platserna. Samtidigt ska platserna bjuda på ytterligare 
mänskliga vistelsekvaliteter. Vistelseytor och viktiga 
stråk får inte ”krocka”, utan samspela för att stärka 
tryggheten i att se och synas. För att en plats ska ha en 
vistelskvalitet måste den uppfattas som trygg.

De vistelsekvaliteter som platserna programeras för 
måste anpassas efter de olika indikatorgrupperna (läs 
om indikatorgrupper på sidan 15). En viktig aspekt 
som sannolikt är gemensant för många grupper är ett 
önskemål om sittmöjligheter, vilket kan vara allt från 
tillgänglighetsanpassade soffor till sekundära sittplatser 
på murar.

Att arbeta med mänskliga vistelsekvaliteter kan även 
innebära att förstärka positiva sinnliga värden för syn, 
hörsel, lukt och känsel. Många människor uppskattar 
de värden som vegetation och blommor kan tillföra en 
plats. Vattenspeglar och rinnande vatten är också ofta 
uppskattade kvaliteter och del av ett gott mikroklimat.

Prioriterade kvaliteter från 
kvalitetsprogram
kvalitetsprogrammet lyfter fram vilka kvaliteter som ska uppnås för att platser, stråk 
och stadsrum i anslutning till västlänken ska bli välfungerande och trivsamma. Här 
kan du läsa om dessa kvaliteter. några av de viktigaste begreppen har förtydligats 
och konkretiserats för att kunna tillämpas mer konkret i arbetet med gestaltningen:
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självkl ar a Flöden

Stadsrummen kring stationerna ska vara utformade 
för att tydligt prioritera gående, både de som kommer 
till platserna och de som ska byta i kollektivtrafiken. 
Det är gående och cyklister som använder stationerna 
och stråken för dem som måste kännas självklara i 
sin sträckning, vara trygga och gena, och vara väl 
sammankopplade med omgivande stadsrum och med 
resten av staden.
 
Orienterbarhet är ett nyckelbegrepp för att skapa 
självklara flöden. Stadsrummen ska gå att överblicka 
och innehålla orienteringspunkter. För dem som 
reser med Västlänken är platserna kring stationen 
en del av resan. Det ska gå att förstå och hitta fram 
genom miljön ända från den omgivande staden 
via stationsbyggnaden och ner till perrongen, eller 
tvärtom. Med hjälp av gestaltning ska flödena inom 
planområdet förtydligas. Det kan bland annat göras 
genom markmaterial, belysning och placering av 
utrustning. Gestaltningen kan även hjälpa till att visa 
prioriteringen av gångtrafikanter och cyklister. Trafikytor 
bör vara en del av platsens utformning men får inte styra 
platsernas gestaltning. Stationsentrén bör ges en tydlig 
utformning så att den är lätt att hitta till och känna igen. 
Genom ett medvetet förhållningssätt till siktlinjer kan 
viktiga element i omgivningen lyftas fram samtidigt som 
orienteringspunkter till omgivande stad skapas.

karaktäriserarmötet mellan staden och 
stationen

urban
karaktär

robusta miljöer 
över tid

mänskligavistelsekvaliteter

självklara
flöden

Urbana gröna- och vattenelement

Bytesståk likaväl som bytesplatser
Sammankopplade publika rum. 

Lättorienterade och tillgängliga stadsrum som gör det lätt att hitta och nå målpunkter

Blandade flöden som prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik

Trygga, befolkade och överblickbara stadsrum 

Vackra, slittåliga material som håller länge och åldrar värdigt.

Tidstålig utformning och organisation  som ger flexibilitet för framtida behov.

Stationsplatserna stärker områdets ekosystem

Berika stadens gröna och blåa nätverk

Hållbara lösningar genom experiment och tester

Resurssmarta byggander under och efter bygget

Modern, framåtblickande gestaltning inspirerad av den lokala karaktären.

Stadens liv färgar stationsplatsen

Identitetsbärande  redan under byggprocessen.

Välkomnade och inkluderande känsla

Stolta platser som vågar vara platsspecifika och berätta sin historia.

Gott mikroklimat som bjuder till uppehåll och möten

Skala och gestaltning på stadsrum gestaltade för att tilltala fotgängare.
Fullskaletester och temporära lösningar för attraktiva platsbildningar från dag ett.

Tydligt publika stadsrum. Fysiskt och socialt tillgängliga för alla.

Aktiva och lugna platser

enkla trafikmiljöer 

Varierat utbud som tilltalar många intressen och behov

västlänken

karaktäriserarmötet mellan staden och stationen

urban
karaktär

robusta miljöer över tid

mänskligavistelsekvaliteter

självklaraflöden

Urbana gröna- och vattenelement

Bytesståk likaväl som bytesplatserSammankopplade publika rum. 

Lättorienterade och tillgängliga stadsrum 
som gör det lätt att hitta och nå 

målpunkter

Blandade flöden som 
prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik

Trygga, befolkade och 
överblickbara stadsrum 

Vackra, slittåliga material som 
håller länge och åldrar värdigt.

Tidstålig utformning och organisation 

 som ger flexibilitet för framtida behov.

Stationsplatserna stärker 
områdets ekosystem

Berika stadens gröna och blåa nätverk

Hållbara lösningar genom 
experiment och tester

Resurssmarta byggander under och efter bygget

Modern, framåtblickande gestaltning 

inspirerad av den lokala karaktären.

Stadens liv färgar stationsplatsen

Identitetsbärande  redan under byggprocessen.

Välkomnade och inkluderande känsla

Stolta platser som vågar 
vara platsspecifika och 

berätta sin historia.

Gott mikroklimat som bjuder 
till uppehåll och möten

Skala och gestaltning på 
stadsrum gestaltade för att 

tilltala fotgängare.Fullskaletester och temporära 
lösningar för attraktiva 

platsbildningar från dag ett.

Tydligt publika stadsrum. 
Fysiskt och socialt tillgängliga för alla.

Aktiva och lugna platser

enkla trafikmiljöer 

Varierat utbud som tilltalar 
många intressen och behov

västlänken

Illustration White. Illustration White.

roBus ta mIl jöer över t Id

Urbana platser har ett rikt utbud på byggda, gröna 
och blå stadsrum. Tillsammans ger de ett mångsidigt 
innehåll, som utgår från historiska strukturer och som 
tål att förändras över tid. För att tidigt locka människor 
att använda platserna och stråken bör de redan under 
byggtiden vara ett attraktivt tillskott för sin omgivning.

Stadsrummen och markgestaltningen ska ha en 
tidstålig och flexibel utformning som möjliggör fler 
funktioner över tid. I arbetet med utformningen måste 
vi förhålla oss till platserna som de är nu, och som de 
kommer att se ut i framtiden, alltså både till befintliga 
och tillkommande värden. För att uppnå robusta miljöer 
över tid är det viktigt att platsernas identiteter och 
karaktärer värnas. De tillägg och förändringar som 
sker i miljön ska vara genomarbetade och förhålla sig 
till den befintliga platsen. Tillkommande gestaltning 
kan fungera igenkännande. Funktioner ska samordnas 
tekniskt och estetiskt för att skapa en sammanhållen 
miljö.
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CyklIs ter

 En god stadsmiljö för cyklister innebär att det 
bör vara snabbt, enkelt och säkert att cykla. 
Vidare är det för denna grupp viktigt med goda 
cykelparkeringsmöjligheter. 

F ys Isk a Funk tIonsvarIat Ioner /Begr äns -

nIngar

Fysiska funktionsvariationer/begränsningar. Inkluderar 
alla som har fysiska begränsningar att röra sig 
exempelvis personer med barnvagn, rullstolsburna 
eller personer som behöver rullator. De flesta personer 
är beroende av att ta sig fram med hjälp av hjul under 
någon period i livet. Gruppen kan också inkludera äldre 
och sjuka med specifika behov i den offentliga miljön 
såsom bänkar eller tillgängliga toaletter.
 
Genom att anpassa platserna för dessa grupper 
kommer platserna att fungera för alla.

många t Ill sammans 

Många tillsammans. Till exempel skolklasser eller 
fotbollssupportrar. Detta kan kräva ytor att samlas på 
och möjlighet att överblicka platsen för att inte tappa 
bort någon.

svårt at t orIenter a s Ig

Svårt att orientera sig. Detta kan vara personer som 
inte kan läsa och som inte hittar i området exempelvis 
turister. Även barn som börjar röra sig på egen 
hand mellan hem och skola, personer med kognitiva 
orienteringsbegränsningar och synskadade tillhör 
denna grupp.

Indikatorgrupper
Platserna kring västlänkens stationer ska kunna användas av alla – både resenärer 
och andra brukare av stadsrummen. tillgänglighet handlar om fler grupper än funk-
tionshindrade. För att arbetet med utformningen ska kunna bedrivas mera medvetet 
utifrån olika gruppers behov, ska följande ”indikatorgrupper” användas att löpande 
stämma av mot.
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Som grund för gestaltningen av det framtida Korsvägen finns det ett antal viktiga fy-
siska och icke fysiska sammanhang (kontexten) att ta hänsyn till. Platsen och dess 
kontext är kanske den viktigaste utgångspunkten för gestaltningen. 

BEBYGGEL SE FR ÅN OLIK A EPOKER 

På få andra platser i Göteborg kan man lika 
tydligt som på Korsvägen se spåren från olika 
stadsbyggnadsepoker. Stenstadsbebyggelse möter 
träbebyggelse och park genom Vasastaden och 
Johannebergs landeri. De yngre tilläggen består av 
diverse verksamheter inom besöksnäringen och utgör 
en del av det så kallade evenemangsstråket.

KULTURMIL JÖ

Såväl Lisebergs landerimiljöer som Johannebergs 
landeri har kopplingar till området. Johannebergs 
landeri från 1700-talet är områdets äldsta byggnad. 
Dess park och trädgård är en fornlämning och utgör 
tillsammans med trähuset en viktig påminnelse om 
landeritiden och om de landerier som omgav staden på 
1700- och 1800-talet. I sluttningarna mot Korsvägen 
finns odlingslämningar bevarade under mark.

HIS TORISK KORSVÄG

Korsvägen är och har historiskt varit en viktig 
bytespunkt för kollektivtrafiken. Södra Vägen 
fungerade redan på 1600-talet som en infartsled 
till den framväxande staden Göteborg. När sedan 
Örgrytevägen drogs fram på 1700-talet blev platsen 
en korsväg. Väg- och spårvägssträckningarna har inte 
förändrats nämnvärt sedan de ursprungligen drogs. 

Källa: Kulturmiljöbilaga till 
miljökonsekvensbeskrivning för Västlänken; 

Station Korsvägen

Förutsättningar
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FLÖDET AV MÄNNISKOR

Korsvägen har en konstant puls av besökare. En viss 
variation finns över året och dygnets olika tider men 
Korsvägen är en plats som aldrig sover. På och i de 
gator och stadsrum som vi kallar Korsvägen blandas 
turister, göteborgare, spårvagnar, lisebergsbesökare, 
bilar, cyklister, unga, gamla och många flera. 
I och med utvecklingen av Västlänken ökar nåbarheten 
kraftigt. Korsvägen måste därför ta höjd för betydligt 
större flöden i framtiden. 

TR AFIK

Korsvägens funktion av knutpunkt i trafiknätet präglar 
dess identitet. Spårvagnar, bussar, bilar, cyklister och 
fotgängare korsar platsen eller har den som mål och 
delmål. Korsvägen kommer även i framtiden att fortsätta 
vara en nod i stadens trafiksystem, där tillägget av 
Västlänken ytterligare ökar trafikstrukturens märkbarhet 
på platsen.

E VENE MANGS S TR ÅKET

Korsvägen omges av ett stort antal landmärken 
från sent 1900-tal och tidigt 2000-tal. Universeum, 
Världskulturmuseet och Hotell Gothia Towers är 
exempel på byggnader som tillför arkitekturstilar 
och attraherar många besökare. Liseberg har 
stort kulturhistoriskt värde och är ett av Sveriges 
största besöksmål. Nöjesparken utgör idag ett stort 
upplevelsemässigt element på platsen.
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Utmaningar & potential

DestinationSiktlinje

Koppling Landmärke
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IDENTITET/MENTAL B ILD 

Potent ial

Om stadsrummet Korsvägen får en tydlig utformning 
och identitet blir platsen starkare i staden. Besökare 
får en mental bild av platsen som förknippas med något 
positivt. Siktlinjer skapas och förstärks för att framhäva 
omgivningens karaktärer. 

Utmaning

Stadsrummet Korsvägens gränser är inte självklara 
vilket riskerar att försvaga den mentala bilden av 
platsen. Risken finns att trafiken fortsatt kommer 
att dominera intrycket av Korsvägen. Lisebergs 
landerimiljöer samt Johannebergs landeri och 
landeripark är kulturmiljöer som kräver hänsyn och 
medvetenhet vid framtida exploatering.

VIS TEL SE Y TOR 

Potent ial

Platsens konstanta ”puls” tas tillvara på och ses som 
en tillgång. En mångfald av nya vistelseytor skapas. 
Vistelseytorna vid stationsentréerna anpassas för 
såväl stora som mindre flöden av människor. Stadsrum 
och vistelseytor skapas framför entrén till Svenska 
Mässan, Världskulturmuseet och Universeum. Dessa 
ytor är en del av platsen Korsvägen i stort men har en 
egen identitet och löser de specifika verksamheternas 
krav. Alla människor känner sig inkluderade och ges 
likvärdiga förutsättningar för att använda och trivas på 
platsen. 

Utmaning

Behovet att hantera stora mängder människor riskerar 
att ge Korsvägen ett onödigt storskaligt uttryck och 
förbise ”de små” platserna. Det kan finnas svårigheter 
att tillgodose alla indikatorgruppers uppehälle på 
platsen utan att vistelseytor blir bortprioriterade eller 
bortglömda i processen. 

TR AFIK  

Potent ial

Korsvägen blir en naturlig och lättorienterad bytespunkt 
i kollektivtrafiken. Det ska vara enkelt och smidigt att 
byta från tåg till spårvagn. Att prioritera kollektivtrafik, 
cykel och gångtrafik bidrar till ett mer hållbart resande. 
De olika trafikslagen bidrar till att skapa en aktiv plats 
under hela dygnet. 

Utmaning

Kollektivtrafik, hållplatser och bilvägar riskerar att 
skapa fysiska och mentala barriärer på platsen. 
De många flödena kan göra att platsen upplevs 
kaotisk, vilket drabbar barn och människor med 
kognitiva begränsningar extra hårt. Mängden nya 
cykeluppställningsplatser riskerar att dominera 
platsen visuellt. 

GRÖNS TRUK TUR 

Potent ial

Platsen knyts till omgivande stad genom tillägg 
av träd och annan grönstruktur. Träden ger 
årstidsvariation och estetiska värden för besökare 
men också en mängd andra ekosystemtjänster 
(exempelvis luftrening, bättre mikroklimat och 
livsmiljöer för insekter). 

Utmaning 

Att hitta en form för den gröna länken som tidigare 
utredningar beskrivit (bland annat av kulturhistoriska 
skäl) mellan Renströmsparken och höjdryggen som 
idag är en del av nöjesparken Liseberg.  
Skalproblematiken där det gröna kan hjälpa till för att 
få platsen att kännas mer mänsklig och intim.

TIDSASPEK TEN 

Potent ial

En öppenhet gällande framtida synsätt och 
innovationer tillför kvaliteter till Korsvägen som man 
idag inte är medveten om. 
Utveckling av omkringliggande områden sker i 
symbios med Korsvägen vilket ger mervärden till 
såväl platsen som angränsande stad.  

Utmaning

Den långa tidsaspekten kan medföra att tidiga 
målbilder negligeras eller försvagas under tidens 
gång. Att säkerställa att det bäddas för framtida 
innovationer och att Korsvägen inte kommer att 
upplevas föråldrad redan från början.
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Trappa upp & trappa ner

Sammanhållet golv

Korsvägen är en komplex plats. Genom att arbeta med 
ett sammanhängande golv från fasad till fasad förstärks 
upplevelsen av att Korsvägen är en plats. Bergen på 
ömse sidor av dalgången består av gnejs som är en 
granitsten. Det är därför det mest naturliga materialet 
för golvet. Genom sin tidlöshet och robusthet är det 
även det mest hållbara valet.

PauSer

På golvet är det viktigt att det finns mikropauser där du 
kan få lugn på den stora platsen. Gott om sittplatser 
med skydd i ryggen och positiva upplevelser av doft, 
färg, ljud och ljus. 

Designen av platsen växte fram utifrån skisser på hur de tänkta framtida flödena 
kan komma att te sig. tydliga riktningar uppstod på skisspappret och därimellan öar 
av stillhet. häri ligger grunden för det uttryck som visas i visualiseringarna. linjerna 
i huvudstråken är där man ska ta sig fram snabbt, enkelt och effektivt - vardagens 
puls. De gröna öarna är där man stannar upp och trappar ner.

rörel Se

De stora rörelsestråken för fotgängare. 
En av de viktigaste förutsättningar för gestaltningen är 
hur människor rör sig över platsen och att skapa bra 
och tydliga kopplingar för alla. 
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traPPa uPP & traPPa ner —en självklar mötesplats, 
kanske göteborgs mest integrerade mötesplats. en öppen 
plats, öppen för världen. under molnen på Korsvägen 
finns platsen att hänga på medan allt runtomkring är 
i ett ständigt flöde. göteborgs bästa bytespunkt! Det 
finns värme, vatten och laddstationer. Det roligaste är 
att förundras över de växlande utställningarna, så skönt 
att den stora, gråa trafikapparaten blivit en grönskande, 
färgstark stadsmiljö.
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Nyckelbegrepp

Kulturl ager

På Korsvägen ska det finnas inslag av kultur och natur. 
På subtila sätt kan verksamheterna runtomkring prägla 
platsen. Med kulturlager avses att det finns inslag 
som kan härledas till världskultur och naturvetenskap. 
Färgglada mönster på bord, bänkar och armaturer eller 
berättelser om fossil och geologi.

tillfäll igt

En central torgyta ämnar sig bra för att visa upp 
årstidsskiftningar och evenemang som händer i staden. 
Det är viktigt att det finns plats och beredskap för att 
göra tillfälliga installationer på platsen. Det kan till 
exempel handla om att bokmässan flyttar ut med en 
tillfällig installation eller att det hängs upp eller placeras 
ut något under de så kallade ”molnstrukturerna”.

tr äDgårD

Korsvägen ligger mellan två gamla landerier i Göteborg, 
en stad med en rik trädgårdstradition. Positiva aspekter  
av den här traditionen, till exempel den avstressande 
effekten grönska har, framhävs i gestaltningen. De 
gröna planteringarna skapar ridåer och rumslighet, 
styr upp flödena på platsen och hjälper till med 
orienteringen. Utöver detta bidrar de även till en ökad 
biologisk mångfald. De planterade anläggningarna ska 
däremot inte vara småskaliga och svårskötta.

gestaltningen av platsen vid Korsvägen är grundad i ett antal nyckelbegrepp. Det är 
olika element som inspirerar och bygger upp platsen.

Berg och gr anit

Platsens geologi påverkar oss och staden oavsett vi vill 
eller ej. På Korsvägen vill vi visa upp de bergarter och 
förutsättningar som finns på västkusten. Tunnelbygget 
under mark ger sten och krossmaterial som kan 
användas i utformningen. Dessa kan till exempel 
användas för fontäner, bänkar eller i planteringsbäddar.
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moln

Om geologin och berget är det fasta lagret med fötterna 
på marken så handlar molnet om det lätta luftiga. Om 
att utnyttja luftrummet till något. Installationer och tak 
skall vara luftiga och inspireras av Göteborgsklimat.

nat ten

En bytesplats i staden måste vara trygg under 24 
av dygnets timmar. Här spelar ljuset en stor roll för 
upplevelsen av platsen. Ljussättning av platsen har 
förmågan att lyfta fram och skapa det där lilla extra för 
att ge en plats karaktär och magi.

varDag

På platsen skall finnas möbler för många olika grupper. 
Platser att ligga på, sitta på, arbeta på. Det skall finnas 
möbler och installationer som är gratis och som bejakar 
livet i det offentliga rummet. Dryckesfontäner på ett 
lekfullt sätt. Genom att ge färg och form till möbler och 
vardagsfunktioner lyfts vikten av dessa ytterligare.

Klimat och vat ten

Vatten i staden är både ett hot och en tillgång. Ett hot 
med tanke på stora regn och klimatförändringar. Vatten 
är en stor tillgång vad gäller upplevelser för människan. 
Vattenspel tar bort ljud, filtrerar bort buller. Öppna 
vattenytor förbättrar klimatet på så vis att de kyler 
ned luften under varma sommar dagar, de motverkar 
det som kallas för ”urban heat islands”. Vatten har 
förtjänsten att inspirera barn och vuxna till lek och 
upptåg. Lekbart vatten placeras i kantzonerna.
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Prioriterade kvaliteter

urBan K ar aK tär

Representat iv ut formning

Korsvägen är en viktig plats i Göteborg och i västra 
Sverige. Även utan järnvägsstation är Korsvägen en 
entrépunkt och kan vara det första långväga besökare 
ser av Göteborg. Med Västlänkens station kommer 
fler besökare att anlända direkt till Korsvägens 
stationsområde. Det är viktigt att mötet med stationen 
ger en tydlig bild och blir ihågkombart – oavsett om 
man besöker Korsvägen dagligen eller endast passerar.  
Utformningen av Korsvägen bör alltså inte bara möta 
funktionella behov och ha en utformning anpassad till 
platsen utan även återge platsens betydelse i staden 
och regionen.

Platsens betydelse kan tydliggöras exempelvis genom 
valet av markmaterial. Natursten har en lång historik av 
att användas på offentliga ytor i städer och är slitstarkt 
och robust. Det finns även andra markörer som kan 
signalera och påverka hur platser uppfattas, exempelvis 
väderskydd och val av utrustning i form av bänkar med 
mera.

Upplevelse i  ögonhöjd 

Både vuxna som barn kommer främst uppleva stationen 
i ögonhöjd. Eftersom fotgängare är prioriterade innebär 
det att siktlinjer till viktiga entréer och målpunkter både 
inom och utanför området måste utgå från en mänsklig 
utblick. Siktlinjerna är dessutom viktiga för att skapa 
urbana miljöer som är enkla att orientera sig i.

mänSKliga v iS tel SeK valiteter

Stadsrum för människor 

Station Korsvägen är inte endast en knutpunkt för 
kollektivtrafik. Den är också ett rum i staden där 
människor kommer att vistas under en längre eller 
kortare tid. Oavsett mål ska planområdet Korsvägen 
erbjuda en mångfald av vistelseytor och tillåta olika 
typer av möten. Stadsrummet kommer att bli en del av 
människors vardagsliv. 

Olika typer av mänskliga aktiviteter ställer delvis olika 
utformningskrav. Stadsrummet vid Korsvägen måste 
möjliggöra förflyttningar av ett stort antal människor. 
Aktiviteterna och flödet av folk i planområdet Korsvägen 
varierar dock över året och dygnet. Korsvägen bör 
uppfattas attraktivt både under såväl Bokmässan med 
tusentals besökare och en tidig söndagsmorgon i 
januari. I vissa fall går det bra att kombinera exempelvis 
en yta för både vila, lek och event men det kan också 
vara aktuellt att särskilja olika funktioner i stadsrummet. 
Som exempel finns det olika goda förutsättningar för 
uteserveringar som beror på bland annat solläge, 
bebyggelse och tillgänglig platsmark.

Stillastående och gående människor har stor tid att 
lägga märke till sin omgivning. Detaljer och konst är av 
stor vikt för att skapa en plats för den gående och den 
stilla människan. Pulserande ytor skapas i/av rörelse 
medan oaser tillåts vara lugnare när de förekommer 
vid sidan av rörelsen. Oaser kräver ofta någon typ av 
förankring för att ge människor möjlighet att stanna upp, 
en bänk, en fasad, ett träd eller dylikt, och placeras 
gärna med utblick över hållplatser eller människor i 
rörelse.

För att skapa ett gott mikroklimat bör stor hänsyn tas 
till aspekter som lä, sol/skugga och bullerreduktion. 
En lyckad användning och skapande av mikroklimat 
kan bidra till att fler människor vistas på platser där de 
inte endast är tvungna att vara. Vegetation är ett viktigt 
element som bidrar med skugga och vars prassel och 
rörelse kan distrahera från buller och fordon. 

Gestaltningen bör uppfattas lättförståelig och trygg ur 
allas perspektiv, särskild vikt bör läggas på barn och till 
hur de uppfattar platsen.

Möblering av rummet påverkar sikt-
linjer och upplevelser i ögonhöjd.
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Vegetation ska ses som ett själv-
klart element inom Korsvägen.

Planområdet Korsvägen bör innehålla varierade 
typer av vistelseytor för att locka och tilltala en 

mångfald av människor. 

roBuS ta mil jöer över t iD 

För tydliga och koppla samman 

Korsvägen utgör idag en viktig del av stadspusslet och 
kommer med Västlänkens tillägg att få en allt viktigare 
position. Funktionen ska vara tydlig. 
Det är viktigt att tillägg likt detta anpassas till områdets 
övergripande och historiska strukturer samtidigt 
som det tillför nya kvaliteter till området som helhet. 
Station Korsvägen ska utgöra ett enande stadsrum, 
vars gestaltning respekterar och kopplar samman 
omgivande karaktärer. På så vis vävs nya och gamla 
tidslager samman. 

Tidstål ig och f lexibel ut formning

Staden är ständigt i förändring. Byggnader tillkommer, 
områden utvecklas och används på nya sätt. Området 
kring Korsvägen är inget undantag. Gestaltningen 
av allmän platsmark kräver då en robusthet och 
ett angreppssätt som tål omgivningens ständiga 
förändring. Detta gäller såväl material som utformning.

En tydlig mental bild av station Korsvägen skapar 
en säkerhet och robusthet, vilken i sin tur välkomnar 
kringliggande förändring, utveckling och nya 
byggnaders möte med Korsvägen. 

Slitaget kommer att vara mycket högt på grund av den 
ständiga ström av människor som kommer att passera 
och använda platsen. Detta kräver att markmaterial och 
utrustning ska vara av högsta kvalitet och klara av att 
repareras eller bytas ut om så krävs. 

Möbler så som bänkar, cykelställ och lanterniner blir 
tillsammans ett viktigt gestaltningselement. 

Grönstruk tur

Träd är en stor tillgång i gestaltningen av stadsrummet 
vid Korsvägen. Träden kan bidra till ett förbättrat 
mikroklimat samt skapa trivsamma vistelsemiljöer 
och rumsbildningar om de placeras rätt. Detta gör 
platsen mer resistent mot extrema förhållanden så 
som stark värme, nederbörd och vind, samtidigt som 
upplevelsevärden skapas.

Tillägg av träd och grönska förankrar dessutom 
Korsvägen i omgivande grönstruktur. Den historiska 
anknytningen återkopplas och Renströmsparken 
och Lisebergsparken länkas samman, vars grönytor 
annars riskerar att försvagas vid exploatering. 
Grönskan är därmed ett viktigt element för att minska 
fragmenteringen inom området. Stationen kopplas 
samman med omgivningen genom att anknyta till och 
förstärka de anslutande gatornas trädrader. 

Vegetationen ska ses som ett självklart element inom 
Korsvägen. Den kan användas vid möbleringen av 
stadsrummet genom att integrera den med övriga 
funktioner som sittplatser och cykelparkering. Artval 
ska göras utifrån vilken karaktär som vill uppnås. 

Träd kräver utrymme under mark för att utvecklas 
tillfredsställande. Det är därför viktigt att redan i ett 
tidigt skede ge dem bästa möjliga förutsättningar 

genom att planera in gott om utrymme för trädgropar.

Ny vegetation på Korsvägen följer principen att större 
träd placeras längs gator och ramar in platsen medan 
på torget planteras lägre, flerstammiga träd och andra 
typer av buskar och blomstrande växter.

Lek

Vistelseyta vid entré

Aktiv kantzon

Hållplatslägen, viktigt med 
gott mikroklimat
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l ät tl äS ta tr afiKmil jöer

Det krävs att trafikmiljöerna är lätta att förstå och 
förutse för att lyckas förmedla trygghet. Detta bygger 
på samspel mellan transportslag och att möten mellan 
dessa görs tydliga. Möten och hierarkier tydliggörs med 
hjälp av markmaterial och marknivåer men även varifrån 
trafiken kommer och vart den ska ta vägen. 

Att lätt kunna förstå och förutse olika transportslags 
resväg underlättar för besökare att planera sin egen 
färd och vistelse inom ytan. Detta genererar en 
trygghet.

orienterBarhet

Orienterbarhet och människans övergripande förståelse 
av platsen utgår från flertalet nivåer – på avstånd, vid 
närmandet av platsen, väl där samt hur besökaren 
hittar till en specifik del av platsen. Orienterbarheten 
påverkas därför av siktlinjer och målpunkter såväl inom 
som utanför platsen. Uppfattningen av platsen påverkas 
dessutom av huruvida besökaren är boende eller turist.

Det är viktigt att gestaltningen rymmer flera typer av 
informationsgivare. Station Korsvägen ska vara läsbar 
tack vare sitt innehåll, utformning och hierarki samt 
genom information som ges via skyltning. Skyltar bör 
placeras på lämplig höjd för att kunna läsas av alla. 

Orienterbarheten förbättras av visuella kopplingar inom 
området och underlättas ytterligare genom att varva 
öppet med slutet och lugn med aktivitet. Målpunkter bör 
utformas utifrån dess hierarki på platsen. 
Naturliga ledstråk ska arbetas in tidigt i utformningen. 
Dessa uppstår som exempel längs murar, taktila 
förändringar i markbeläggningen samt vid upphöjda 
kanter. Särskilt viktigt är detta vid stora öppna ytor som 
annars kan vara svåra att förstå och ta sig över.

Där olika trafikslag korsar varandra måste det tydligt 
framgå vem som är högst prioriterad, varifrån den 

kommer och vart den är på väg. 

Självklara flöden
Station Korsvägen ska vara en plats där alla känner sig trygga att vistas och röra sig. 
Detta innebär att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna röra sig över platsen. Den 
ska inte bara vara tillgänglig – den ska vara användbar.

alla ska kunna känna sig trygga, trots det stora antal olika transportslag som kom-
mer att färdas genom området. Detta gäller särskilt de oskyddade trafikanterna.

Korsningspunkt
Prio fotgängare

Korsningspunkt
Prio kollektivtrafik

Cykel Bil Buss Spårvagn
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S taDSrum för cyKliS ter

Det ska vara tydligt var cyklister kan färdas och var 
de kan parkera sin cykel. Cyklister är ett prioriterat 
trafikslag. Parkeringsmöjligheter och cykelvägar 
ska vara av hög standard och leda till att människor 
uppskattar att använda dem. 
Parkeringsmöjligheter finns både i garage under 
mark och i marknivå. De bör lokaliseras till områdets 
ytterkanter dit man först kommer och således vill 
parkera sin cykel. För att undvika att cyklister behöver 
korsa spår med cykeln bör cykelparkering inom kärnan 
av Korsvägen inte prioriteras. 
Cykelbanor ska tydligt separeras från gångstråk och 
trafik för att öka läsbarheten på platsen. Nedfart till 
cykelgarage bör lokalisera väster om Universeum.

lugn och trygg rörel Se

Mellan entréer, hållplatser och målpunkter skapas 
stråk där ett stort antal människor rör sig. Den ständiga 
rörelsen innebär att vistelseytor som är självklart lugna 
inte bör placeras så att de stör huvudstråken. Genom 
val av markbeläggning, träd- och vegetationsöar, 
visuella målpunkter och placering av utrustning 
tydliggörs stråken för att på så vis skapa en lugn och 
trygg rörelse. 

Markbeläggning och nivåskillnader skiljer rörelsestråken 
mellan respektive trafikgrupp och förtydligar hierarkier 
där stråk korsas. Vid val av beläggning är uppfattningen 
av kontraster en viktig faktor som kan underlätta för 
synsvaga. Där målet är att uppnå kontrast bör skillnad 
främst ligga i ljusheten och först efter det i mättnad och 
kulör.

För att skapa trygga stråk kan avgränsningar komma 
att behöva göras för att hindra fotgängare att passera 
trafikstråk där det ej är lämpligt. Dessa avgränsningar 
utgör gestaltningselement som med fördel inkorporeras 
med möbler som bänkar, cykelställ och lanterniner.

Cykeluppställning i områdets ytterkanter.De stora rörelsestråken för fotgängare. 
En av de viktigaste förutsättningar för gestaltningen är 

hur människor rör sig över platsen och att skapa bra och 
tydliga kopplingar för alla.

Liseberg

Universeum

Centrum

Gothia Towers
Svenska mässan
Scandinavium

200cP

500cP

350cP
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Gothia Towers och Svenska Mässan

Norra hållplatsen

Trappa

Möjlighet till 
lek- och vistelseyta

Moln

Nedfart till cykelgarage  
i station Korsvägen

Cykelgarage

Cykelparkering

Moln

Skåneplatsen

Korsvägen

Huvudstråk 

Södra håll-
platsen

Uppgång
Korsvägen

Universeum

Världskulturmuseet

Johannebergs landeri

Södra Vägen

Örgrytevägen

Skånegatan

Södra Vägen

SituationSpl an 1:1500

Situationsplan

Gräns för gestaltningsprogram

Östra 
uppgången

Liseberg

Byggrätt

Serviceväg,  
sträckning 
under  
bearbetning
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Biotoptak

Möbelgrupp

Öar

Uteserveringar

Flerstammiga 

busk träd 

Stora träd

Dryckesfontän

SituationSpl an 1:500
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Öar

Takterrass

Möjlighet till lek-  
och vistelseyta

Vattenspel

Vattenspel

Moln

Moln
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Gothia Towers och Svenska Mässan

Liseberg

Norra hållplatsen

Moln

Nedfart till cykelgarage  
i station Korsvägen

Cykelparkering

Skåneplatsen

Korsvägen

Södra håll-
platsen

Uppgång
Korsvägen

Universeum

Världskulturmuseet

Johannebergs landeri

Gräns för gestaltningsprogram

Södra Vägen

Örgrytevägen

Skånegatan

Södra Vägen

SituationSpl an 1:1500

Situationsplan (alternativ)

En alternativ trapplösning som inte inkräktar 
på den anslutande byggrätten direkt söderut. 
trappan behåller samma gestaltningsprinciper, 
blir smalare men har inte längre utrymme för 
cykelgarage.

Östra 
uppgången

Huvudstråk 

Alternativ 
trapplösning

Möjlighet till lek-  
och vistelseyta

Moln Byggrätt
Serviceväg,  
sträckning 
under  
bearbetning
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SEk tion n -S  

Sk al a 1:500

SEk tion 1:250

Sektioner
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SEk tion V- ö  

Sk al a 1:500

SEk tion 1:250
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Tak—Moln/ Hållplatstak

Det finns två typer av tak på Korsvägen. Tak på 
spårvagnshållplats och de mer speciella molntaken som 
fungerar som mötesplatser. Taken på hållplatserna är 
byggda av trä, trä ger en varm känsla när man väntar på 
sin transport. 

Molntaken är inte traditionella väderskydd, de fungerar 
som platser att samlas under. De är en struktur 
som fungerar som ett mini-landmärke för respektive 
hållplats. De kan belysas och i taken kan tillfälliga 
utställningar hängas. Molntaken är uppbyggda som ett 
tredimensionellt raster. 

De höga lätta taken skapar rum som 
skiljer sig från torgets flöden och 
de mer intima rummen under 
taken vid perrongerna.

Hängande dekorativ belys-
ning från taket fångar blicken 
och bidrar med stämning och 
trygghet under kvällen. Den 
kan ändras efter säsong och 
vid tillfälliga evenemang.

Rummen är flexibla och 
kan möbleras och ändras 
efter behov.

Strikta, rena former ger 
taken ett enkelt och rent 
uttryck på håll.

Takens träinklädda undertak 
skapar varma platser
för en kort paus i väntan på 
nästa avgång
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Trappa/ cykelparkering

Vy som visar trappan och entrén till cykelparkeringen under. 
Entré till cykelgaraget är möjlig från två håll om man tar en del av 
Universeums byggrätt i anspråk.

En del av Universeums byggrätt, 345m2, är 
i förslaget tagit i anspråk till fördel för den 
gröna kopplingen, trappan och cykelgarage. 

345m2

Uppställningsplats räddningsfordon 

Utrymningsväg 

utrymningSVäg och uppS tällningSpl atS

500 m2
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Golvet

Golvet är en viktig del av Korsvägens nya gestalt. Dels 
kopplar det ihop torgets olika sidor eftersom det är 
samma golv från fasad till fasad. Samtidigt markerar 
golvet huvudstråket och rörelsemönster över platsen. 
Ett mönster förstärker huvudriktningar och öar i golvet. 
Principen liknar det sätt Zenträdgårdarnas grusmönster 
krattas fram. En stor skillnad är att på Korsvägen är 
golvet lagt av granit i fallande längder och inte av grus. 
Zenträdgårdar är kända för att ha en lugnande effekt för 
betraktaren. 

Formatet på granit är litet för att kunna bygga ett 
mönster med radier och för att det ger en bättre 
hållfasthet, så pass bra att stenen kan användas mellan 
spårvagnspår och i bussgator. Förslagsvis utgår 
stenstorleken ifrån bredden på en gatsten, 10cm och 
sågas i fallande längder mellan 10-25cm. 

Graniten bör vara av gnejs från västkusten. För att 
förstärka den krattade känslan läggs mönstret i olika 
kulörer. På körbanor och cykelbanor läggs inte det 
”krattade” mönstret. Istället används den ljusare 
nyansen av granit. Eventuellt kan dessa ytor läggas med 
gatsten istället för fallande längder.

Ledstråk fräses ut i en rödgranit. Det är dubbla 
sinusplattor så runt 60 cm breda stråk. Ledstråken är 
placerade i huvudstråken.

Krattat mönster i Zenträdgård.

Markerade farleder på sjökort.

Mönstret läggs bara på gåytor och då med sågad granit. I 
körbanor och cykelbanor är graniten i en och samma nyans. I 
cykelbanor läggs sågad sten. På körbanor pch i spårområden 
kan graniten vara grovhuggen. Rälsen läggs med gummifog.

Korsvägen hålls ihop av ett sammanhängande golv i natursten 
med ett mönster som för tankarna till krattade zenträdgårdar.
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Inspiration från Kanada.Flätning av tunna ränder. 

Naturstensgolv på Korsvägen.

Sektion som visar hur gata och cykelbana är behandlad med kantsten.
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Biotopöar - buskvegetation med undervegetation

Stora träd med sammanhängande planteringsgropar

Biotoptak - torräng med sten och hemvist för insekter.

Biotoptrappa - sammanhängande plantering med stora 
träd och planteringsytor.

Grönska — 
Urbana Biotoper

På Korsvögen integreras grönska i stadsväven med 
hjälp av stora träd och specialkomponerade urbana 
biotoper. Den gröna kopplingen mellan landerierna 
markeras framförallt med den större trappan upp till 
Liseberg.

Korsvägen ligger i en dalgång mellan 
Johannebergslanderi och Lisebergs landeri. 
Dalgångens sektion förstärks genom principen att 
större träd planteras i kanten av platsen och att i 
dalgången, ute på platsen planteras lägre flerstammiga 
träd. 

Nya biotoper skapas med målet att öka den biologiska 
mångfalden på platsen. De nya stora träden som 
planteras är i sig vikitga för djurlivet. De mindre öar med 
flerstammiga träd som finns ute på platsen planteras 
med rik undervegetation. Uppe på taket på den nya 
stationsbyggnaden anläggs ett biotoptak, te.x. en 
torräng. Den nya trappan upp till Liseberg planteras 
med stora träd och vatten.
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Större träd ramar in platsen.

Vegetationsöar med lägre flerstammiga träd och undervegetation..

Biotoptak - torräng med sten och hemvist för insekter.

På en plats som denna är det extra viktigt att skapa bra 
förutsättningar för träd, så stora träd planteras med 
sammanhängande planteringsgropar.

Vegetation väljs för att skapa intressanta upplevelser 
under hela året. Tex. så är Amelanchier ett bra val för 
flerstammiga mindre träd för öarna eftersom den har en 
vacker blomning på våren och en häftig färg på hösten. 
Undervegetationen i öarna fylls med lökar som blommar 
på våren och gräs som är vackra på senhösten.

De nya stora träden ut med Södra vägen skall vara 
ett träd som är vackert under stora delar av året. Det får 
gärna vara ett träd med variation i bladverk och stam 
och med estetiska kvaliteter även då löven fallit av.

Biotoptaket uppe på stationsbyggnaden kommer 
att kunna beskådas ifrån flera av de många högre 
byggnaderna belägna omkring Korsvägen, däribland  
Gothia Towers, men takets viktigaste funktion är att 
skapa biotoper med hög biologisk mångfald. Detta 
kan exempelvis innebära en torräng med mycket grus 
och sten vilket kanske inte alltid för det otränade ögat 
upplevs som vackert.

Höst och vår aspekt av Häggmispel.
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Återanvända klippor och kross från sprängningar vid bygget av 
tunneln till västlänken.

Stödmur till cykelgarage/trappa skulle kunna se ut som den här muren som återfinns i en park i Brooklyn

Ett av nyckelbegreppen för vår nya gestaltning av 
Korsvägen handlar om berget, att lyfta fram geologin 
och de bergarter som Göteborg är byggt på. Både i 
markbeläggning, granit ocg genom att återanvända 
material som blir över vid bygget av tunneln till 
Västlänken. Sprängsten kross och block. Block och 
stenar kan läggas som bänkar på torget och i öarna lan 
inslag av större stenar och kross ligga. Förhoppningsvis 
kan man hitta större block och klippor som kan 
användas till att bygga en stor stödmur till den nya 
trappan. På så vis bildas en ny natur av materialet från 
tunnelbygget som både visar upp tunnelns historia och 
blir en tillgång för djurlivet.

Berg

Klipp inslag - kross inslag

Trappa av lavade klippblock

Vägg av staplad sten.

Plats för lek med klippinslag
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Vattenspel integreras i trappor och klippor.

Dryckesfontän utformas på lekfullt sätt.

Vatten

Vattenspel för lek

Vattenspel för ljud

Dryckesfontän

Vatten har förmågan att ta bort störande ljud, inspirera 
oss människor till lek, vara en tillgång för djurlivet och 
skapa ett gott mikroklimat. Därför är det viktigt att få in 
vatten på olika sätt i stadens offentliga rum och det bör 
tas i beaktning från början att både reningsstation samt 
pump behövs installeras under mark. På korsvägen 
skall det finnas dryckesfontäner där du kan fylla på din 
vattenflaska gratis, vattenspel som bidrar till en positiv 
ljudmiljö och större vattenspel för lek. 
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Möbler
Möbler på Korsvägen delas in i ett par kategorier. 
Större möbler som fästs på sten och klippblock. Möbler 
för att vänta på, ståbord och enkla stolar. Bänkar för 
korta pauser intill stråk. Grupper med bekväma stolar 
och soffor att sitta en längre tid på. Dessutom finns det 
informella sittplatser, som den stora trappan. 

Speciell vikt läggs på att se till att man kan sitta själv, 
två eller många. Placeringen av möbler görs på ett sätt 
som gör att du kan använda platsen om du vill vara 
ensam eller flera. Special hänsyn tas till möbler för 
barn i olika åldrar, från spädbarn till skolbarn till gamla 
människor. Det skall finnas bord som är lätta att arbeta 
vid eller äta något vid.

Möbler kommer att väljas av robusta material, metall, 
sten och trä. Metallmöblerna kommer att pulverlackeras 
och vara ett färgglatt inslag på platsen. Ambitionen är 
att kunna använda mönster som möblerna sprayas i. 

Ståbord

Lounge

Sitta många

Uteserveringar

Diagram som visar på olika sittmöjligheter på platsen. Huvudstrå-
ket där flödet av människor är som störst hålls relativt fritt medan 
det i kanterna av huvudstråket  placeras sittplatser av olika typer. 

De flesta sittplatserna är gratis, plats för uteserveringar finns 
vid Skåneplatsen och Universeum. Trappan är bästa platsen för 

informellt häng.

Möbler för olika användare, här en serie med både vanlig stol och 
barnstol.

Exempel på sittmöbel som kan fästas 
på olika material, här en träbalk, på 

Korsvägen ett stenblock.

Perfekt möblemang för en 
mikropaus. 

Stol utformad för den som vill sitta själv med ett litet bord.
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Cykelparkering

Styr&ställ 30platser (tot. 120 platser)

Cykelparkering under tak 350 platser

Underjordiskt cykelgarage 500 platser

Cykelparkering 200 platser 

Cykelställ på mark  vid Johannebergslanderi.

Parkering under tak i två 
våningar

Trappa och transportband till under-
jordiskt cykelgarage

Strategin för cykelparkering på Korsvägen är enkel 
att förstå och enkel att sköta. Pendlarparkering 
koncentreras till tre större cykelparkeringar. Genom att 
koncentrera parkeringen är det mindre risk för spridning 
av cyklar över hela torget. De stora cykelparkeringarna 
är, en underjordisk parkering på mellanplanet i 
tågstationen, ett cykelgarage under Lisebergs 
trappan och en öppen parkering i sydöstra hörnet av 
Johannebergs landeri. Totalt finns 1050platser. Den 
största parkeringen är den underjordiska, här finns 
plats för 500 cyklar. Den näst största cykelparkeringen 
är under trappan, norr om Universeums nya byggrätt. 
Här får 350 cyklar plats under tak med cykelställ i två 
nivåer. Strax sydöst om Johannebergs landeri kan 
det även eventuellt finnas plats för 200 ytterligare 
cykelparkeringar. Dessa ställs på en yta utan tak.

Nära destinationer t.ex. stationsingångar, Universeum 
osv. placeras Göteborgs lånecykel system, Styr&Ställ. 
Mindre cykelställ för den som skall handla i en butik 
på Skånegatan kan placeras i kanter av stråk och 
vistelseytor.

Diagram som visar på cykelparkering på platsen.
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Lek & barnperspektiv

Mindre vattenspel

Dryckesfontän

Lek- och vistelseyta.

Lekfullt utformad trappa där man kan hoppa och 
leka

Trappan fungerar som en plats för skolklasser att samlas på och 
är tillräckligt avskild för att barn kan springa runt själva.

Ett barnperspektiv på Korsvägen handlar inte bara om 
att skapa lekplatser. Det handlar om att hitta objek som 
barnen kan identifiera sig med eller berätta en historia 
omkring. En liten skulptur av en gris kan passera 
obemärkt förbi för de flesta men för barnen som sett 
den på dagis blir den viktig och något man vill berätta 
om för andra. 

Vardagsobjekt som roliga bänkar och dryckesfontäner 
kan inspirera till spontan lek.  På en plats som är 
dominerad av trafik är det viktigt att platser för lek är väl 
avskilda från trafiken. Därför finns det egentligen bara 
en riktigt bra yta, del för lek innanför planområdet. Det 
är ytan intill Universeum och den nya trappan upp till 
Liseberg. Trappan upp till Liseberg är i detta förslag så 
pass stor att barn kan leka i den utan risk att komma i 
konflikt med cyklar eller bilar.

Bredvid Universeums nya byggrätt finns en möjlighet att 
skapa en större mer regelrätt lekplats. Här kan gränser 
skapas med stenar och klippor. Naturvetenskap och 
lek kan här blandas i en gratis informell inkörsport till 
Universeum.
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Xylofon i storformat- musik och ljudlek

I trappan är det möjligt med inslag av vattenlek bland berg och 
sten.

Experimentlust

Special designad lekplats med naturvetenskap som utgångspunkt.

Lekfullt utformad trappa där man kan hoppa och leka
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Ljusgestaltning

Det öppna stadsrummet belyses huvudsakligen av väl 
avbländande armaturer som monteras på master om 
10–16 meter. Masterna placeras ut strategiskt över 
området, cirka 20–30 meter från varandra.

De höga masterna ger emfas och dignitet till Korsvägen 
som en central knutpunkt, en viktig plats för stadens 
invånare och besökare. De höga positionerna motverkar 
även en visuellt stökig miljö då färre master krävs och 
minimalt med ljuspunkter återfinns i synfältet för de 
gående.

På masterna installeras armaturer med olika 
egenskaper och funktioner. Högst upp placeras en 
armaturtyp som förser platsen med ett mjukt, utbrett 
allmänljus. Nedanför dessa återfinns armaturer 
med ett tydligt riktat ljus, lämpligt för att stärka upp 
belysningen av grönytor, knutpunkter och andra delar 
av stadsrummet som är av vikt med avseende på 
upplevelse eller säkerhet.

I träddungarna lyfts kronornas grönska fram samtidigt 
som ett naturligt skuggspel skapas på marken nedanför, 
likt under dagtid.

På de delar av gångstråken där trafikflödet är stort och 
flertalet spår korsas förstärks ljusnivån för att göra såväl 
förare som gång- och cykeltrafikanter uppmärksamma 
på varandra.

Masterna ges en gestaltning som tillåts ta plats i 
stadsrummet och samtidigt verkar som vägledande 
riktmärken från håll. I sådana fall förses masterna 
lämpligen med accentbelysning som lyser upp 
masterna.

I de lägre perrongtaken integreras en linjär 
belysningslösning som förblir osynlig och inte skämmer 
taken. Under perrongtaken skapas trygga ljusrum som 
är behagliga att vistas i, där ljusförhållandena främjar 
möten människor sinsemellan.

Exempel på armatur för molnen.

Moln och stolpe på Korsvägen, samt en av de högre stolparna.

Linjär belysning i perrongtak och hög konisk stolpe i trä.
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I ”molnen” installeras halvsfäriska, droppliknande 
armaturer i det mellersta samt nedersta rasterlagret. 
Armaturerna har en opal yta och sprider ett mjukt ljus 
såväl ner på marken som inuti takrastret, där vissa 
rasterdelar framträder i silhuett. De runda, jämnt 
lysande formerna vidhåller en lätt känsla i kontrast till 
det tunga horisontalplanets sten- och granitytor. Vidare 
hålls problem till följd av nedsmutsning, vandalisering 
och väderförhållanden (främst vind) nere till ett 
minimum. Sett från håll skymtas ljusa områden innanför 
de klädda rastersidorna, varpå armaturerna i nedre 
rasterlagret skymtas under taket.

Då de högre takrastren kommer verka som lokala 
landmärken i stadsrummet kan det vara av intresse att 
kunna tillgå färgat ljus för att signalera för resenärer vad 
som är på gång i staden (temafärger). Om så önskas 
kan de halvsfäriska armaturerna även förses med teknik 
som möjliggör detta (typ RGBW).

Avslutningsvis förses stadsrummets sitt- och 
vegetationsytor med integrerad belysning i murar och 
sittobjekt, en låg skala som skapar vilsamma fickor där 
människor lockas till att umgås och sitta ned vid.

Belysning som accentuerar grönskan.

Låg belysning i möbler och murar skapar vilsamma platser.
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Konst — Tillfälliga  
installationer

Moln - ställning för tillfälliga installationer eller 
permanenta 

Trappa - plats för permantent konstverk 

Sammanhållen yta med plats för tillfälliga instal-
lationer

På Korsvägen finns plats för permanenta konstverk och 
tillfälliga utställningar och installationer som kan variera 
över året. Spännande ny julbelysning eller flaggspel 
som markerar olika händelse tex. bokmässan eller 
Nordic Architecture Fair.

Det finns öppna ytor som är lämpade för tillfälliga 
utställningar, HDK studenter som ställer ut något eller 
en fotoutställning. 

I molntaken kan man hänga tillfälliga installationer. I 
trappan upp mot Liseberg skulle ett större permanent 
konstverk passa bra.

Tillfällig konstinstallation under molntaken.
Illustration White
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Tillgänglighet

Gestaltningen av platsen utgår från att skapa tydliga flöden och 
rörelser över torget. Sinusplattor i granit leder till alla målpunkter. 

Stopplattor och vägvalsplattor är också gjorda i granit. 

Lanterniner

Lanterniner integreras i platsens öar och blir en del av 
gestaltningen med växter och sittmöbler. 

Ledstråk i granit i röd ton.

Exempel på vägvalsplattor och ledstråk i granit.

Lanternin i hårdgjord yta med kombinerad sittbänk.
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GESTALTNINGSPROGRAM Korsvägen 
— Trappar upp & Trappar ner  

En självklar mötesplats, kanske Göteborgs mest 
integrerade mötesplats. En öppen plats, öppen för 
världen. Under molnen på Korsvägen finns platsen 
att hänga på medan allt runtomkring är i ett stän-
digt flöde. Göteborgs bästa bytespunkt! Det finns 
värme, vatten och laddstationer. Det roligaste är 
att förundras över de växlande utställningarna, så 
skönt att den stora, gråa trafikapparaten blivit en 
grönskande, färgstark stadsmiljö.
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