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GESTALTNINGSPROGRAM

Tidplan för ett genomförande

UPPDRAGSOMRÅDEINNEHÅLL

NÄR

HUR Gestaltningsprogrammet kommer att visa:

��Hur Avenyn ska utformas för att bli en 
paradgata. 

��Hur livet på gatan kan levas. 
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på/vistas och att färdas. 
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åldrar med olika behov. 

��Var man cyklar och var man kör bil. 
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taxi. 

��Hur markbeläggningen kommer att se ut 
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eller bytas ut .

��Om ytterligare grönska behövs. 
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��Hur en vacker och god belysning 
åstadkommes.

Avenyn är idag en bedagad skönhet eller 
kanske hellre - en oslipad diamant.

Här saknas idag ett innehåll som attraherar 
många olika grupper under hela dygnet 
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och kultur. 
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otydlig. Gående har svårt att korsa 
��	�������	!�����
������	���	��������

2012

2012

2014 20162013

2013

2015

GESTALTNINGSPROGRAM FÖRPROJEKT. BYGGSTART

olycksriskerna är höga. Uteserveringarna 
är attraktiva men kanske tar de för stor 
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attraktiva och varierade mötesplatser 
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Trots trädraderna upplever man att det 
saknas grönska. Det råder stora kontraster 
mellan Avenyn och dess sidogator. Genom 
att utveckla kvartersgatorna och Avenyn 

kan hela stadsdelen syresättas. 
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och är slitna. Belysningen är en annan 
viktig komponent som är eftersatt. Ett 
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resulterat i ett tryggt och vackert 
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Göteborg är värd en vackrare gata –
dygnets alla timmar.  

Gestaltningsprogrammet kommer att 
genomföras i samverkan mellan Göteborgs 
Stad och fastighetsägare i området genom 
Trygg vacker stad. Genom att många 
intressenter är delaktiga kan vi få ett 
gott resultat. I City är samarbetet inom 
innerstaden Göteborg en framgångsfaktor 
där ombyggnad av gator och platser ingår. 
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MAP och ÅF är anlitade för att 
tillsammans med Göteborgs stad ta fram 
gestaltningsprogrammet.

DEFINIERA SKAPAFORMULERA SAMMANFATTA

Tidplan för gestaltningsprogrammet

Gestaltningsprogrammet Intilliggande gator

Gestaltningsprogrammet omfattar hela Avenyn 
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behandlar översiktligt även intilliggande gator.

UPPDRAGET AVENYN & LORENSBERG
År 2009 tog Stadsbyggnadskontoret, på 
uppdrag av byggnadsnämnden, fram  
“Program för utveckling av Heden och 
Avenyn”. 
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med ett gestaltningsprogram för Avenyn och 
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på Avenyn och kringliggande gator.

Gestaltningsprogrammet upprättas av 
Stadsbyggnadskontoret tillsammans med 
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För en hållbar stadsutveckling måste 
staden byggas så att människor 
trivs och vill bo och leva i den. En 
utveckling av Avenyområdet ska 
genomsyras av åtgärder som gagnar en 
hållbar samhällsutveckling. En viktig 
utgångspunkt ska vara att stärka det som 
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Gestaltningsprogrammet ska visa hur Avenyn kan 
utformas för att återta sin plats i staden som den 
������	����������������������	���	������������	����"�
Programmet ska också visa hur man utformar 
hela området kring Avenyn så att det blir en både 
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Mer information hittar du på hemsidan: 

www.goteborg.se

KONTAKTER

Taget ur programmet för Heden och Avenyn.

Avsaknad av grönska

 
Stökig under 
kväll & natt

Bred och bullrig

 

Sommardestination

Anonym & 
opersonlig

Svår att korsa

Många politiska 
möten och evenemang

Få klimatskydd

Brokigt, slitet utseende

 

INTRODUKTION

“Gestaltningsprogrammet skall visa hur 
Avenyn kan utformas för att återta sin 
plats i staden som den paradgata den en 
gång har varit, stilig och praktfull.”

”Höj kvaliteten på Avenyn!”  

Vasa Allé

Göta-
platsen

Stora 
teatern

Bältespännar-
parken

Av
en

yn

Heden
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GESTALTNINGSPROGRAM: SKAPA

SKAPADE VÄRDEN

KARAKTÄR

Plan skala 1:400

Utmed fasaderna ges möjlighet att bygga fyra meter 

breda verandor som blir permanenta inslag i gatans 

karaktär. Verandorna får en sammanhållen utformning 

men kan präglas av de individuella näringsidkarna. 

Mellan dessa verandor och en genomgående 

vattenränna gatans primära gångstråk. Rännan är 
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av en ny trädrad med formklippta lindar som ger 

gatan mer grönska. I den breda möbleringszonen 

under träden skapas en variation av privata och 
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i huvudsak av vintergröna, klippta häckar och ståtliga 
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genom olika ytskikt och färg. Ett genomgående inslag 
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och markbeläggningen. Möbler, belysning och 

markutrustning ges ett gemensamt formspråk med 

exklusiva detaljer. Dandy är en elegant paradgata i 

klassisk stil.

DANDY DEN ELEGANTA GATAN

Dandy är den klassiskt vackra avenyn utformad 
med elegans och avslappnad attityd. Paradgatan 
utstrålar hög kvalitet med en exceptionell, konstnärlig 
detaljutformning.

Avenyn idag

Avenyn i framtiden
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GESTALTNINGSPROGRAM: SKAPA

SKAPADE VÄRDEN

KARAKTÄR

Plan skala 1:400

Robyn vågar utveckla sin personliga stil. En 

världsstjärna med fötterna på jorden. Det långa, 
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scen; för att se och bli sedd. Förslag Robyn bygger 

på en spännande sammansättning av zoner som 
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vistelseytor, plats för lek och färgstark växtlighet. I 
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placerade paviljonger av olika storlek och innehåll. 

Innehållet i paviljongerna ger liv till Avenyn över hela 

året. Deras karaktär ska präglas av lätthet. Sittytor 

ska vara bekväma för stora grupper och ståbord 

ger möjlighet till korta, informella möten. De två 

parallella möbleringszonerna får ett unikt mönstrat 

golv, i form och styrka likvärdigt med Konstmuséets 

och Stadsteaterns entréportar. Material, detaljer 

och konstnärliga inslag ska vara roliga och smarta. 

Nya stora, karaktärsfulla träd planteras för att passa 

Avenyns bredd och skala.   

ROBYN VÄRLDSSTJÄRNAN

Robyn går sin egen väg; en aveny utan motsvarighet. 
En spännande, varierad gata med framtidsanda. 
Sprudlande glad, urban och med en internationell 
atmosfär. En gata man inte vill missa.

Avenyn idag

Avenyn i framtiden
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GESTALTNINGSPROGRAM: SKAPA

KARAKTÄR

Plan skala 1:400

Idag är Götaplatsen uppdelad i två delar: en torgyta 
och en gata med generösa trottoarer. Förslaget 
handlar först och främst om att binda samman dessa 
två rum och skapa den helhet Götaplatsen en gång var 
avsedd att ha. Golvet föreslås ligga i samma nivå och 
bilda ett körbart torg.

Poseidon i Götaplatsens blickfång pryder många 
Göteborgsvykort. Det som många inte lägger märke 
till är att dess brunnskar är rikt utsmyckat och enligt 
Milles egna ord “tillrättalagt för barn”! Förslaget vill 
förstärka leken och vistelsen runt Poseidon genom en 
vatteninstallation.

På Götaplatsens nedre del går det också att skapa ett 
vackert och värdigt stadsrum. En enkel vattenspegel 
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platsen. 

Vatten Belysning Insida - ut Möblering

Det värdiga avslutet på Avenyn och stadens kulturella centrum. 
Göteborgs centrala scen. Ett samlat, stort rum där institutionerna 
vänder sig ut och in. Götaplatsen är fylld av magi. 

Götaplatsen idag

Götaplatsen med alternativ dragning av 
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Götaplatsen i framtiden

GÖTAPLATSEN

Uteservering

Vattenlek

Hållplats

Granitsten  i ett stort 
geometriskt mönster 
lagd med mindre 
stenar

Mässingfog

Avgränsningar i 
form av bänkar

Gata i samma nivå 
som Götaplatsen
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av lind

Belyst vattenspegel

Sophus Pedersens Backe
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