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Vi vill ta vara på Hammarkullens många potentialer och utveckla dem i omformningen 
av Hammarkullestationen. Detta skulle skapa ett livligare torg och en tryggare miljö i 
stadsdelen.

- Hammarkullestationen är det första intrycket av Hammarkullen för spårvagns-
    resenärer.

- Många människor åker förbi Hammarkullestationen med spårvagn, vilket skapar
   möjligheter att på perrongerna marknadsföra stadsdelen och dess många aktiviteter 
   och föreningar.

- Spårvagnen är det mest använda och tillförlitliga kollektiva transportmedlet i området. 

- Hammarkullestationen har många ytor som kan användas för konst och aktiviteter.
   Det fi nns plats exempelvis i vänthallen och på perrongerna på nedre plan.

- Hammarkullestationen kan utnyttjas för att marknadsföra Hammarkullen, exempelvis
   under karnevalen. 

- Hammarkullestationen har den längsta rulltrappan i Göteborg och är stadens enda
   underjordiska hållplats.

Vår nya design syftar till att göra Hammarkullestationen tryggare och mer välkomnande, 
men också till att skapa ett landmärke och något unikt för Hammarkullen.
 

We want to rebrand Hammarkullen in a positive way, through redesigning the tram stop because 
it has many potentials.

- It is the fi rst impression of Hammarkullen when coming with the tram. 

- There are many people passing the station by tram. This is a potential as we can use the tram to 
advertise Hammarkullen’s identity and activities.

- It is the mostly used and reliable mode of transport in the area. 

- There is space for inclusion of other activities like an art gallery at the down stairs platform and 
along the walls of the escalators. 

- It can be an important part for advertising Hammarkullen in a positive way especially during the 
carnival. This can change people’s views and impressions of the area.

- The tram stop is the only underground station in Göteborg and has the longest escalators in 
town.

The redesigning aims at making the tram stop safer, welcoming and a landmark for people.

Framtidsvision för Hammarkullestationen 
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OM HÅLLPLATSEN 
ABOUT THE TRAM STOP

LITTERATUR INTERVJU

WORKSHOP

OBSERVATION

1972 - Hammarkullestationen stod klar
2002 - Nya väggar, golv och tak lades till på perrongerna
2008 - Rulltrapporna renoverades
2012 - Perrongerna ska tillgänglighetsanpassas

The tram stop started functioning 1972 and has been renovated 
twice since then. 
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Vi har intervjuat och haft workshops med 
människor som på olika sätt är kopplade till 
Hammarkullen. Vi har till exempel arbetat med
invånare, butiksägare, resenärer, ungdomar 
på Mixgården samt personal på Västtrafi k och 
Trafi kkontoret.

We carried out several interviews and workshops with 
people that are somehow connected to Hammarkullen, 
like citizens, shopkeepers, tram users, youths at Mixgården 
and staff at Västtrafi k and Trafi kkontoret. 

Vi observerade och räknade människor som använde 
hållplatsen.

We observed and counted people as they were going in and out 
of the tram stop. 

Hammarkullestationen under 1970-talet då det bara fanns ett spår och spårvagnarna hade 
dörrar på båda sidor.

The tram stop in the 1970’s when there was only one platform and two sided trams.

Foto: Stig Hammarson

BAD GOOD

”Trevliga färger”
“Lugna färger”

“Jag gillar belysningen”
“Levande och intressant”

“Spännande färger”

”Jag gillar takmålningen”
“Intressant och levande”

“coolt och annorlunda”

”För modernt”
“Bra med dagsljus”

“Öppet och rent”
“Jag gillar ljuset”

“För sterilt”

“Smutsigt och klottrigt”
“Det ser läskigt ut”
“Katastrof. Graffi tti och klotter, 
det fi nns konst och icke-konst”
“Det är så smutsigt”
“Fel”
“Kaos”
“Dåligt och ofräscht

“För vanligt”
“Ful byggnad”
“Deprimerande”
“Ingen grönska”

“Förvirrande och rörig”
“Mycket förvirrande men 
det fi nns ett trevligt ljust”
“Abstrakt”

”Coolt och färgglatt“
“Många trevliga och varma färger”

“Det ser speciellt och unikt ut”
“Varma färger som gör en glad”

“För många olika färger och 
mönster”

Alla workshops genomfördes med hjälp av tankekartor. Vi bad deltagarna 
att placera ut symboler över känslor och önskemål på två versioner av 
kartan. Resultatet visas till höger. Varje symbol representerar en tanke eller 
idé. 

All of the workshops were made through mental mapping. We asked the participants 
to put images of emotions and images of wishes on two different maps. The 
results are illustrated to the right. Each symbol represents one thought or idea.

Vi tillverkade en modell över stationen för att locka folk att prata med oss 
när vi stod på hållplatsen.

We used a model to attract people to talk to us at the tram stop.

Vi bad resenärer på 
spårvagnarna mellan 
Gamlestadstorget och 
Angered Centrum att 
välja en bild som tilltalar 
dem och en som inte gör 
det. Resultatet visas till 
vänster.

We asked people in trams 
between Gamlestadstorget 
and Angered Centrum to 
choose one photo they liked 
and one they disliked out of 
a pile. The result is 
illustrated to the left.
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FÖRSLAG PÅ KORT SIKT
SHORT TERM PROPOSALS

FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN
LONG TERM PROPOSALS

Vi har delat upp vårt designförslag i två delar, en för kortsiktiga förändringar och en för framtida visioner. På kort sikt kan vi till 
exempel måla om väggar och lägga till konst och ljussättning till rimliga kostnader. Dessa förändringar kommer dock fortfarande 
att vara ett stort lyft för miljön i Hammarkullestationen.

Det fi nns också ett antal små men mycket viktiga saker som tas för givna, men som i nuläget saknas. När dessa saker är fi xade till en 
smärre kostnad, kommer Hammarkullestationen att förbättras anmärkningsvärt. De saker som kan förändras är att:

- Göra rent gallret utanför entrén oftare.
- Byta ut halkskyddstejpen på perrongerna.
- Sätta upp en skylt på toaletten som beskriver hur dörren ska öppnas.
- Sätta upp en tidtabell som visar hållplatser och restider på informationstavlan.
- Byta ut Metro-boxarna vid entrén till en modell med lock. 

We have divided our proposals in a short term and a long term proposal. In the short term we can make small changes, like repainting walls and adding 
light and art at a small cost, but still have a great impact on people’s perception of the tram stop.

I vårt visionära designförslag vill vi designa om Hammarkullestationen, genom att:

- Koppla Hammarkullestationen direkt till torget genom att fl ytta entrén.
- Släppa in ljus i byggnaden och rulltrapporna genom ett takfönster.
- Byta plats på Västtrafi ks informationsbås och Hammarkullekiosken för att ge plats åt en ny entré.
- Flytta och designa om trapporna till Hammarkulletorget (området bakom stationsbyggnaden). Detta för att koppla trapporna till torget 
  samt göra dem tryggare.
- Skapa ett tak som nås via trapporna.
- Öppna upp mellan perrongerna för att skapa en öppnare och tryggare känsla. 

For the long term we want to rebuild the tram stop and the station building, this include:

- Creating a connection to the square through relocation.
- Bring in light into the waiting hall through a skylight.
- Switching positions of the Västtrafi k’s information offi ce and Hammarkullekiosken.
- Moving and redesigning the stairs in such a way that they connect to the square.
- Designing a green roof which is accessible through the stairs.
- Open up between the platforms to create a better feeling there.

Rulltrappan inspirerad av Hammarkulle-
karnevalen. “Walk of Fame” med kändisar
från HK och vägskylt på torget som 
pekar ut HK:s olika delar.

Mer färger 
och konst för 
att perrongen 

ska kännas 
varmare och 

ljusare. 

En scen för spontana uppträdanden i 
vänthallen och en grön vägg som 

absorberar höga ljud 
och starka lukter.

Foto- eller 
kortfi lm-
projektion på 
väggen på 
perrongen för 
att underhålla 
folk medans de 
väntar på 
spårvagnen.

Takplan

Fasad nordVy från torget

Fasad väst

Entréplan 
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Fönster som kopplar ihop hissen och rulltrapporna.

Öppningen mellan perrongerna gör hållplatsen tryggare och trevligare.

Hammarkullestationens tak med takfönster i mitten.

Entréhall med Hammarkullekiosken i vänstra hörnet och Västtrafi ks informationsbås till höger. I vänthallen fi nns även en karta över Hammarkullen och en elektronisk tidtabell.

Sektion över öppningen mellan perrongerna.

Vi vill öppna upp mellan perrongerna för att få dem att kännas kortare, tryggare och mer välkomnande. 
I öppningen vill vi ha en fast utställning som beskriver Hammarkullens historia och dess mångkulturella 
rikedom.

För att skapa en koppling mellan hissen och resten av byggnaden vill vi öppna upp med fönster emot 
rulltrapporna. Detta skulle göra hissen tryggare och släppa in lite ljus där.

En målsättning har varit att på ett bra sätt koppla Hammarkullestationens entré till torget. Detta vill vi 
göra för att folk ska få en mer välkomnande känsla då de anländer med spårvagn till Hammarkullen. 
Idag är denna koppling blockerad av Hammarkullekiosken och därför har vi valt att fl ytta den till andra 
sidan av byggnaden. Samtidigt får Västtrafi k ett nytt kontor i nära anslutning till entrén. Dessa ändringar 
skapar en större entréhall, samtidigt som entrén blir större och mer öppen. Vi vill också ha fl er bänkar 
och en informationstavla med karta över Hammarkullen i entréhallen.  

I vårt förslag fi nns ett takfönster på byggnadens tak som släpper in dagsljus i entréhallen och rull-
trapporna. Det konstnärliga temat i interiören kopplas till exteriören genom att fasadernas mosaik kan 
utföras av lokala konstnärer. Det kommer också att fi nnas en takträdgård som kan användas för små 
utställningar och events.

Till sist har vi även fl yttat och ritat om trappan som går upp till bostadsområdet bakom stations-
byggnaden. Detta har vi gjort för att göra trappan tryggare och mer kopplad till torget. Tanken är att 
trappan ska kunna användas som läktare vid aktiviteter på torget. Utrymmet där den gamla trappan 
var är i vår design en del av byggnaden och skapar utrymme för större förrådsyta för Hammarkulle-
kiosken.

We want to create a big open passage between the platforms. In this way the platforms will feel a bit shorter, safer 
and more welcoming. In the opening we want to install a permanent exhibition about Hammarkullen’s history and its 
multicultural diversity.

To connect the elevator with the rest of the building we want to put windows in the wall between the elevator and the 
escalators. This would also let in some light into it.

We want the tram stop entrance to be directly connected to the square so people have the square as their fi rst 
impression once outside the building. Today that connection is blocked by Hammarkullekiosken, therefore we switch 
places of the kiosk with the information offi ce. These changes make the hall upstairs larger and the entrance bigger 
and more open, all of which give a feeling of safety. We also add benches and an information board with a map over 
Hammarkullen in the waiting hall. 

We suggest a skylight in the building’s roof which will bring in light in the hall. The artistic approach concept in 
the interior continues in the exterior, with citizen-customized facades and a roof garden, which can be used for 
exhibitions and small events.

We have redesigned the stairs so that they are more open and oriented towards the square to have the best view. 
The stairs make a better connection between the square and the upper residential area behind the tram stop.
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