ANALYS FÖRSLAG

RIKTLINJER FÖR:
URBAN KARAKTÄR










































































 





























































































   




































Den urbana karaktären bygger på att många rör sig till fots.
Stadsrum som stimulerar gående är upplevelserika i ögonhöjd,
med varierad utformning av vistelseytor och med levande, aktiva
bottenvåningar mot befolkade stråk.












+2. Uppfylls inom hela området






+1. Uppfylls för alla viktiga platser och stråk i området

(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på
kvalitetsrosen och motivera värderingen i matrisen
plus jämför med nuläget)

Bedömningsskala

D
Upplevelser i ögonhöjd

området – ok/godkänt






JA. Stor blandning. +2







Blir det en blandning av karaktärer?

0. Uppfylls på enstaka men sammankopplade delar av















Blandningen av olika skalor, arkitektur, material och färger ger
spännande stadsrum där mycket kan hända samtidigt. Möten
mellan olika tidsepoker skapar upplevelserika och varierade
platser runt stationerna. Tilläggen till stadsrummen ska få tillåtas
att synas och vara vår tids bidrag till en kvalitativ och varierad
stadsmiljö. Att blanda in vatten och grönska i den byggda miljön
skapar både rikare upplevelser och bättre mikroklimat.

isolerade delar av området










-1. Uppfylls inte alls i området eller på enstaka men



  
 








BEDÖMNINGSSKALA



utvärderingen i ett senare skede.



grupp samt för att kunna gå tillbaka till

(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på
kvalitetsrosen och motivera värderingen i matrisen
plus jämför med nuläget)










Dokumentationen är viktig för att kunna



mer platsspecifik.





arbetsgruppens utvärdering och gör den





finns även en karta som dokumenterar

lämna vidare utvärderingen till en bredare

Blandning av karaktärer

E

till värderingarna. Till de flesta riktlinjer



Hotellen ger dygnetruntliv. Örgrytevägens framtida utformning blir mer integrerad. Om det
tillkommer kontor eller bostäder blir stor skillnad, bostäder skulle bidra i större utsträckning
till platsen, kontor blir dött på kväll. Det finns många verksamheter i området som har öppet
sent. Eventuella verksamheter i ett mellanplan behöver även rikta sig till fler än resenärer. Vilket
innehåll i byggnader gör stor skillnad. +2
















C

Urbana miljöer är levande dygnet runt och innehåller både
verksamheter, service och bostäder liksom publika målpunkter.
Stationerna, deras innehåll och den mänskliga aktivitet som
här genereras bildar navet som tillsammans med omgivande
stadsmiljöer gör att platser och byggnader befolkas både dag och
natt. Stadsrummen runt stationerna görs inbjudande och trygga
genom att vistelseytor och huvudstråk för gående placeras i
anslutning till bebyggelse med öppna och över dygnet befolkade
bottenvåningar.

Vilka funktioner och målpunkter kommer
det att finnas? Var blir det vistelseytor
och huvudstråk för gående? (markera på
kartan) Ligger vistelseytorna och stråk i
anslutning till befolkade bottenvåningar?
Blir de överblickbara både i dagsljus och i
mörker? Blir det en funktionsblandning?














Befolkat dygnet runt










matris som dokumenterar motiveringen





Kvalitetsrosen kompletteras med en


















Att arbeta vidare med:

 Representativ utformning,
gestaltning av landskap och




användning och

 arkitektur,
innehåll



B












riktlinjer.





kvaliteterna och indelad i deras olika






är uppbyggd av alla de fyra prioriterade










helhetsbedömning av hur väl samtliga
kvaliteter finns på platserna idag. Rosen

(markera platser där de syns och värdera hur helheten
uppfyller riktlinjen på kvalitetsrosen och motivera
värderingen i matrisen plus jämför med nuläget)



Kvalitetsrosen ger en snabb, visuell



I dagsläget dominerar fordonstrafik, i framtiden prioriteras gående i stötte utsträckning.
Platsen integreras i staden genom förslaget. Angränsande stadsrum öppnas upp; Södra vägen,
Örgrytevägen, Landeriet och vidare Renströmsparken. Utbredningen på byggnader mot Liseberg
påverkar visuell koppling mellan korsvägen och nöjesparken. + 1

Kvalitetsprogrammets syfte är att omgestaltningen av
platserna, i och med etableringen av stationerna,
ska ta tillvara befintliga kvaliteter.


Vilka angränsande stadsrum och
funktioner blir intressanta att ”signalera”
mot platsen? Kommer de att synas på/
från platsen? Även när det är mörkt?

UTVÄRDERINGSVERKTYG

ANALYS AV NULÄGE

 




Utformningen av platserna samspelar med karaktären, innehållet
och skalan på angränsande stadsmiljöer. Visuella kopplingar, under
alla tider på dygnet, tillsammans med tydliga samband och stråk
underlättar människors rörelser och integrerar platsen i staden.
Platsen blir en pusselbit i det stora hela.

(markera platser där det kommer att synas och
värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på
kvalitetsrosen och motivera värderingen i matrisen
plus jämför med nuläget)

Östra hörnet och Västtrafiks mittbyggnad avgörande för arkitektonisk upplevelse
Spår av historian, ett nytt tidslager läggs till. Utveckling av kringområdet
Korsvägen, från otillgänglig ö till att man enkelt passerar över. Generösa platser tillskapas
Då som nu speglas i gestaltning/ utformning
Markgestaltningen intentionen väldigt bra.
Historiken stråkmässigt som korsväg kommer bestå. +2



Samspel med omgivningen

Vad blir platsens framtida historia och
vilken roll kommer den att spela i
staden? Märks det i den fysiska miljön?



A

En läsbar stad är både intressant och begriplig. Platsens historia
och dess roll i staden – då som nu – speglas i utformningen av
resandets funktioner, i markgestaltningen och belysning liksom i en
eventuell förtätning med nya byggnader. Stationerna utgör viktiga
funktioner i staden och detta behöver framgå av gestaltningen. Det
ger både särprägel och förankring.







Representativ utformning

Kommer den mänskliga skalan och den
upplevel-serika stadsmiljön i
ögonhöjd att finnas på platsen?
(markera var på kartan och värdera hur helheten
uppfyller riktlinjen på kvalitetsrosen och motivera
värderingen i matrisen plus jämför med nuläget)

Ja. Alla tillägg ger aktiva bottenvåningar till området. Med förutsatta byggnader
uppfylls 2.a. +1-2

-1. Uppfylls inte alls i området
eller på enstaka men
isolerade delar av området
0. Uppfylls på enstaka men
sammankopplade delar av
området – ok/godkänt
+1. Uppfylls för alla viktiga
platser och stråk i området
+2. Uppfylls inom hela området.
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ANALYS FÖRSLAG

RIKTLINJER FÖR:
SJÄLVKLARA FLÖDEN

UTVÄRDERINGSVERKTYG

ANALYS AV NULÄGE

Kvalitetsprogrammets syfte är att omgestaltningen av
platserna, i och med etableringen av stationerna,
ska ta tillvara befintliga kvaliteter.





























































 









































































































   


















































Bedömningsskala

D

(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på kvalitetsrosen och
motivera värderingen i matrisen plus jämför med nuläget)












(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på kvalitetsrosen
och motivera värderingen i matrisen plus jämför med nuläget)






+2. Uppfylls inom hela området





+1. Uppfylls för alla viktiga platser och stråk i området















området – ok/godkänt









0. Uppfylls på enstaka men sammankopplade delar av



  
 







Det finns ett tydligt system för cyklister, en svaghet är att det inte alltid är genaste/
kortaste vägen i och med cirkulation. Cykelgarage OK. Placering av cykel-p på mark är
inte helt löst. En omväg kan kännas ok för cyklister om man känner att man undviker
konflikter med många människor. Det finns möjlighet att gena med cykel om det känns
bekvämt för cyklisten. 1

isolerade delar av området

















utvärderingen i ett senare skede.



God framkomlighet för den lokala kollektivtrafiken är en förutsättning för att den ska bli attraktiv, liksom att bytet mellan tåg,
buss, spårvagn och båt är enkelt och bekvämt. Välgestaltade,
befolkade, dagsljusbelysta och väderskyddade resandemiljöer av
tillräcklig storlek utifrån resandemängden gör hela resan behaglig
och bidrar även till platsernas identitet och liv.



grupp samt för att kunna gå tillbaka till
















lämna vidare utvärderingen till en bredare
















-1. Uppfylls inte alls i området eller på enstaka men

Vilka resandefunktioner kommer det att
finnas i området? (markera på kartan) Får
kollektivtrafiken en god framkomlighet? Blir
det enkelt att byta? Av vilken kvalitet blir
resandeytorna? Blir de tillräckligt stora för
resandemängden?



Dokumentationen är viktig för att kunna



(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på kvalitetsrosen och
motivera värderingen i matrisen plus jämför med nuläget)

Var blir det cykelbanor till platsen och på platsen
samt var blir det cykelparkeringar? (markera på
kartan) Når cykelbanorna fram till och över
platsen och blir cykelparkeringar placerade vid
målpunkter och blir de tillräckligt stora?





mer platsspecifik.







BEDÖMNINGSSKALA

Snabb kollektivtrafik och bekväma byten




+2. Förslaget bygger på att platsen blir ett torg från vägg till vägg, med några starka
gångstråk. Det behöver vara tydligt mellan cyklister och gående.

C

På platsen finns cykelbanor som ansluter till sammanhängande
cykelvägnät i staden. För passerande cyklister bör det finnas stråk
där konfliktpunkterna med gående eller andra trafikanter är få.
Cykelparkeringar ordnas nära stationer och andra målpunkter.





arbetsgruppens utvärdering och gör den

Stadsrum för cyklister







finns även en karta som dokumenterar

E



till värderingarna. Till de flesta riktlinjer

Utformningen signalerar att gående är prioriterade genom att ge
dem gott om utrymme i stråk och på platser. Viktiga gångstråk
kopplas närmaste och naturligaste vägen, och i mötet med andra
trafikanter visas tydligt att gående har företräde.



B
Vilka ytor kommer att prioriterar gående?
(markera på kartan) Blir dessa ytor
sammankopplade till gångprioriterade stråk som
gent kopplar ihop dels platsens olika delar och
dels platsen med den omgivande staden?




Kvalitetsrosen kompletteras med en
matris som dokumenterar motiveringen

Prioritera gående



riktlinjer.





kvaliteterna och indelad i deras olika

(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på kvalitetsrosen och
motivera värderingen i matrisen plus jämför med nuläget)

Att arbeta vidare med:
Samband byggda

element, cykelstråk och
  



 -parkering







är uppbyggd av alla de fyra prioriterade



Kvalitetsrosen ger en snabb, visuell

Detaljutformningen viktig för tydligheten. Svår punkt vid korsning m buss spårvagn nordväst.helhetsbedömning av hur väl samtliga
Mycket bättre än nuläget. Trafikvolymer och detaljer påverkar, förutsättningarna finns. +1 kvaliteter finns på platserna idag. Rosen





Blir det tydligt vilket trafikslag som har företräde i
stadsrummen och i de olika korsningspunkterna?
Markera platser där det blir tydligt vilka trafikslag
som har tillträde och/eller företräde på kartan.










(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på kvalitetsrosen och
motivera värderingen i matrisen plus jämför med nuläget)



Platserna runt stationerna samlar många olika typer av trafikanter.
Utformningen visar tydligt med färger, material och möblering vilka
trafikanter som har tillgång till ytan och vem som har företräde i
olika korsningssituationer. Under dygnets mörka timmar tydliggörs
detta genom belysningens styrka, karaktär, placering och höjd.

Förslagets markutformning bygger på flöden för gång och cykel. Nya tillägg bidrar positivt till
orienterbarheten.
Uppgång Renströmsparken del i ett framtida cykelstråk Johannebergsgatan/ Lundgrensgatan. Öppenhet och
att platsen alltid är befolkad gör att platsen känns trygg. Fler människor kommer att vistas här. Placeringar
av uppgångar påverkar denna aspekt. +2

 




Lättlästa trafikmiljöer

Vilka viktiga målpunkter kommer det att finnas
i omgivningen och på platserna? (markera på
kartan) Hjälper utformingen av den fysiska
miljön till att vägleda till dessa? Hur upplevs det
under den mörka tiden på dygnet?



A

Utformningen av platser och stråk gör det lätt att läsa av vad som
är huvudstråken för gående och cyklister. Det ska vara lätt att
orientera sig till och från stationsuppgångar och hållplatslägen,
likväl som till publika målpunkter i omgivningen och till stråken
som leder vidare i staden. Rätt utformad hjälper belysningen till
med orienterbarheten och gör platser och stråk överblickbara,
trivsamma och trygga även under kvällar och nätter.







Överblickbart dygnet runt

+2. Enkelt att byta, stora ytor. Hög kvalitet på resandeytor. Kvalitet i arkitektur och landskap
eftersträvas. Se de byggda elementen som en helhet. Generösa väderskydd. Dagsljus kan vara
svårt att få ned på alla önskade platser under jord.

-1. Uppfylls inte alls i området
eller på enstaka men
isolerade delar av området
0. Uppfylls på enstaka men
sammankopplade delar av
området – ok/godkänt
+1. Uppfylls för alla viktiga
platser och stråk i området
+2. Uppfylls inom hela området.
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aktivt, mångfald av









































































 






































































(markera var på kartan och värdera hur helheten
uppfyller riktlinjen på kvalitetsrosen och motivera
värderingen i matrisen plus jämför med nuläget)

















   





















+2. Uppfylls inom hela området








+1. Uppfylls för alla viktiga platser och stråk i området












Blir skalan på stadsrummen mänsklig?
Upplevs de anpassade för den
gåendes hastighet?

området – ok/godkänt






Stadsrum för människor

Det kommer att finnas både kommersiella och icke kommersiella platser. Det finns ett varierat
utbud, men det är uppdelat i olika delar runt platsen. Utbud och den blå-gröna variationen
behöver arbetas vidare med.+1






Hur blir utbudet av olika stadsrum,
byggda, gröna och blå? Kommer det
att finnas plats för både kommersiell och
ickekommersiell användning?







Platserna och stråken ska erbjuda en varierad stadsmiljö, med
en mångfald av vistelseytor som kan ha både kommersiell och
ickekommersiell användning. Nära stationerna ska det alltid
finnas vistelseytor av kvalitet som är “fria” att använda. Genom
att bevara och förtydliga befintliga karaktärer för den byggda
miljön och för den grönblå strukturen, och komplettera med nya
rumsliga kvaliteter, grönska och vatten får platserna både trivsel
och en utformning som väcker intresse.

0. Uppfylls på enstaka men sammankopplade delar av















isolerade delar av området










-1. Uppfylls inte alls i området eller på enstaka men



  
 







BEDÖMNINGSSKALA



utvärderingen i ett senare skede.



grupp samt för att kunna gå tillbaka till

(markera på kartan och värdera hur helheten uppfyller
riktlinjen på kvalitetsrosen och motivera värderingen i
matrisen plus jämför med nuläget)



lämna vidare utvärderingen till en bredare












Dokumentationen är viktig för att kunna





mer platsspecifik.



arbetsgruppens utvärdering och gör den

Det finns både lugnt och aktivt. Lugna ytor i de perifera delarna, aktivitet i de centrala delarna
området. Kan lugn yta tillskapas i mitten? Fontän kan skapa lugn oas. + 2.


stadsrum, mått och

detaljering




















Hur blir utbudet av aktiva och lugna
vistelseytor? Kommer de att finnas
vid alla publika målpunkter och
hållplatser?

 
lokalklimat,
lugnt och














finns även en karta som dokumenterar



matris som dokumenterar motiveringen



















Att arbeta vidare med:

Kvalitetsrosen kompletteras med en















  


















riktlinjer.





kvaliteterna och indelad i deras olika






är uppbyggd av alla de fyra prioriterade



kvaliteter finns på platserna idag. Rosen












helhetsbedömning av hur väl samtliga



Mänsklig skala innebär att stadsrum där människor vistas
utformas med mått som skapar närhet och en detaljering som
är intressant också när man kommer nära. Upplevelsen av
stadsrummen ska utgå från den gående människans hastighet.

E

Kvalitetsrosen ger en snabb, visuell



Platserna och stråken ska tillsammans erbjuda ett varierat utbud
av både lugna och aktiva stadsrum. Nära stationerna behöver
det finnas vilsamma och bullerskyddade vistelseytor, gärna med
utblick mot platsen och hållplatserna, men även mer aktiva ytor
med plats för stadslivets rörelser och händelser. Vistelseytorna
ska medge olika användningar och vara anpassade för olika
människors behov, och kunna erbjuda möjligheter till både vila
och aktiviteter under dygnets alla timmar.

Mångfald av stadsrum

D

(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på
kvalitetsrosen och motivera värderingen i matrisen
plus jämför med nuläget)

Problematik i utgångspunkt. Kräver arbete med vegetation och utformning. Det jobbas med
kompensationsåtgärder, viktigt att få med landskapsarkitekt i detta arbete. Örgrytevägen väldigt
blåsig i dag, det behöver komma in träd och buskar. Viktigt hur bebyggelsen utformas, detaljer
hur bebyggelsen utformas blir avgörande. Denna aspekt behöver jobbas vidare med för att helt
kunna svara på frågan. 0

Kvalitetsprogrammets syfte är att omgestaltningen av
platserna, i och med etableringen av stationerna,
ska ta tillvara befintliga kvaliteter.

till värderingarna. Till de flesta riktlinjer

Både lugna och aktiva stadsrum

C

Hur blir mikroklimatet på vistelseytorna?

ANALYS AV NULÄGE

 




B

UTVÄRDERINGSVERKTYG

(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på
kvalitetsrosen och motivera värderingen i matrisen plus
jämför med nuläget)

Gott mikroklimat

Stationer befolkas i alla väder och under alla årstider. Ett bra
mikroklimat förlänger säsongen då det är skönt att vistas ute, för
både resenärer och andra. Genom rätt placering och utformning
får vistelseytorna maximal solbelysning samt vindskydd på vår,
höst och vinter. Vistelseytor skapas som både kan bidra till önskat
stadsliv på platsen och bli ett komplement vid väntan för byte.
Vegetation och vatten ger skugga och svalka heta sommardagar
samt bidrar till en “positiv” ljudmiljö.

+2. Det kommer finnas både små och stora platser (vistelseytor). Det är i så fall längs lisebergs
norrsida som är ett svårt läge, här är det dock fin sommarkvällssol! Karaktärer behöver
arbetas vidare med



Kommer det att finnas vistelseytor på
platsen som uppfyller riktlinjerna?
(markera var på kartan) Blir det
“godkända” vistelseytor vid alla publika
målpunkter och hållplatser?



A

Platser att vistas på skapas på attraktiva ytor nära målpunkter,
synligt placerade, i bra väderstreck och med utsikt över
omgivningen. Vistelseytor av olika storlek och karaktär behövs,
både sådana med tillräckligt utrymme för att samla en större grupp
människor och utrymmen där mindre grupper av människor kan
trivas.







Vistelseytor vid målpunkter

Bedömningsskala
-1. Uppfylls inte alls i området
eller på enstaka men
isolerade delar av området

(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på
kvalitetsrosen och motivera värderingen i matrisen plus
jämför med nuläget)

Måtten på platsen/ platserna är stora. Detta ställer krav på gestaltning av nytillkommande
byggnader, särskilt mittenbyggnaden, skalan på mittbyggnad viktig. Det är en fördel att ha stora
mått att arbeta med. aktiva fasader tillskapas runt Korsvägen. Hållplatser mm kan arbetas vidare
med. Västlänksuppgången behöver arbetas med, hur och var den öppnar sig. Trafikavsnitten att
ta sig över blir kortare, barriärer minimeras, mer mänsklig skala. I mycket större utsträckning än i
dag. Måtten på platsen är stor, kan vara problematiskt. +2 Inom detaljplan.

0. Uppfylls på enstaka men
sammankopplade delar av
området – ok/godkänt
+1. Uppfylls för alla viktiga
platser och stråk i området
+2. Uppfylls inom hela området.
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+2. Uppfylls inom hela området






+1. Uppfylls för alla viktiga platser och stråk i området






området – ok/godkänt








0. Uppfylls på enstaka men sammankopplade delar av







isolerade delar av området


















-1. Uppfylls inte alls i området eller på enstaka men



BEDÖMNINGSSKALA



  
 






(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på
kvalitetsrosen och motivera värderingen i matrisen plus
jämför med nuläget)

Korsvägen är en målpunkt. Mässan Liseberg mm osv det är strösslat med målpunkter.
Risk under byggprocessen att folk tappar kopplingen till korsvägen. Hur kan konst
användas under byggprocessen. En stor fråga är vad som händer under byggtiden.
Byggplatsen som arena, SAMKO, är grupper/ projekt som arbetar med frågorna. Gång
cykel prioriteras under byggfasen. Etablera Johannebergsgatan – Lundgrensgatan i
byggfasen??Risk att inte lyckas etablera det nya på ett bra sätt.- 18 - -22 är hålet, -23
kollektivtrefik tillbaka. +2



utvärderingen i ett senare skede.





grupp samt för att kunna gå tillbaka till



lämna vidare utvärderingen till en bredare

Vilka målpunkter kommer det att
finnas? (markera på kartan) Finns det då
vistelseytor i anslutning till dessa och hur
väl kopplar gång- och cykelstråk till och
från målpunkterna?






mer platsspecifik.












arbetsgruppens utvärdering och gör den











D

finns även en karta som dokumenterar

Dokumentationen är viktig för att kunna

Bedömningsskala

Tidstålig och flexibel utformning

En tidstålig utformning innebär att platserna och bebyggelsen
kan klara av en etappvis utbyggnad, med kvaliteterna och
riktlinjerna uppnådda av “godkänd” kvalitet för varje etapp.
Byggnationen kommer att påverka stadsrummen under lång tid.
Markgestaltningen kräver tåliga material som åldras vackert och
en generalitet i utformningen som inte blir daterad eller låsande
för platsernas användning och framtida utveckling. Byggnader
behöver utföras med omsorg och god kvalitet men de kan
tillåtas vara mer specifika och tidsbundna. Även provisoriska
utformningar måste klara av att både vara flexibla och gedigna.

till värderingarna. Till de flesta riktlinjer



C

Genom att fånga upp rörelser från befintliga gång- och cykelstråk
blir platsen från början en del i stadens vardagsliv. Redan tidigt i
utbyggnadsprocessen kan platser och stråk etableras i människors
medvetande genom att bevara och förstärka rörelser och befintligt
stadsliv med nya mötesplatser och mål-punkter i området. Något
som kan åstadkommas både med temporära och permanenta
åtgärder.

matris som dokumenterar motiveringen





Etablering av stråk och platser

(markera på kartan och värdera hur helheten
uppfyller riktlinjen på kvalitetsrosen och
motivera värderingen i matrisen plus jämför
med nuläget)

Utvecklingspotentialen är mycket stor på flera platser/ ytor. Grönska, vatten, årstider.
Grönskan vid landeriet minskas vid exploatering, men kommer närmare platsen. Det
finns grönska i utkanten, det behöver studeras hur grönska och vatten kan tillföras
på platsen, hur man gör detta behöver studeras ut kulturmiljösynpunkt. Historia +
landskap. Alléer har funnits i området som inte finns i dag, detta skulle kunna kopplas
till då detta också stärker stråk. 0





B

Inslag av grönska och vatten gör platserna tåliga för både
värmeböljor, stark vind och slagregn. Det ger platserna karaktär
och en rytm som visar årstidernas växlingar. Man kan ta vara på
befintliga miljöer eller göra tillägg av nya gröna och blå element
vid omgestaltningen av platserna och stråken. Det behöver alltid
finnas tillgång till gröna eller blå stadsrum vid stationerna eller i
deras direkta närhet.

Kvalitetsrosen kompletteras med en

Vilka inslag av grönska och vatten
kommer det att finnas på platsen?




















Grönska och vatten








Attarbeta
vidare med: Historia +


 landskap,
 visuella kopplingar, den

 strukturen, byggplatsen

blå-gröna
som arena. Korsvägen definieras
 

som
 rum. 
















riktlinjer.






kvaliteterna och indelad i deras olika






är uppbyggd av alla de fyra prioriterade



kvaliteter finns på platserna idag. Rosen



helhetsbedömning av hur väl samtliga



Kvalitetsrosen ger en snabb, visuell












(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på
kvalitetsrosen och motivera
värderingen i matrisen plus jämför med nuläget)

Kvalitetsprogrammets syfte är att omgestaltningen av
platserna, i och med etableringen av stationerna,
ska ta tillvara befintliga kvaliteter.



+2 Utveckling av historiska kopplingar. De historiska kopplingarna utvecklas med
förslaget. Sekundära stråk , såsom en ev framtida koppling Johannebergsgatan –
Lundgrensgatan, kan avlasta Korsvägen, för cykel mm. Viktigt att dessa inte tar över
de historiska kopplingarna.
Arbeta vidare med hur man hanterar visuella kopplingar kontra historiska siktlinjer.
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De övergripande stadsstrukturerna som skapat dagens
rörelsemönster och användningar av staden som helhet ska
bevaras, förtydligas och förstärkas. Stationerna måste bli en
inkorpererad del i strukturen och stationsuppgångarna blir då nya
pusselbitar i denna stadsstruktur, av stor betydelse för stadens
fortsatta utveckling.

Hur blir de övergripande
stadsstrukturerna på och i anslutning till
platsen? (markera på kartan) Blir de
tydligt avläsbara och kontinuerliga?







Förtydliga och koppla samman

UTVÄRDERINGSVERKTYG

ANALYS AV NULÄGE

Blir det stadsstrukturer och stadsmiljöer
som stödjer en tidstålig utformning?
(värdera hur helheten uppfyller riktlinjen på
kvalitetsrosen och motivera värderingen i matrisen
plus jämför med nuläget)

Strukturen stödjer tidstålig utformning. Historiska stråk ligger kvar. Nya gränser
ramar in. Förslaget definierar Korsvägen som ett rum. Korsvägen stor generös plats
som ger flexibilitet för förändring i framtiden. Det finns resurser för att arbeta med
bra material. +2

-1. Uppfylls inte alls i området
eller på enstaka men
isolerade delar av området
0. Uppfylls på enstaka men
sammankopplade delar av
området – ok/godkänt
+1. Uppfylls för alla viktiga
platser och stråk i området
+2. Uppfylls inom hela området.
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