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Gamlestadens Resecentrum – Glasfasader på ikonisk knutpunkt i 

Göteborg. 

Gamlestadens resecentrum är byggnaden som alla åker förbi - En arkitektonisk uppstickare 

som bildar en viktig och naturlig mötesplats i nordöstra Göteborg. Med över 30.000 

resenärer som dagligen strömmar igenom blir denna plats en av de största knutpunkterna 

för tåg-, spårvagns-  och busstrafik. WICONA står som leverantör för både glasfasader och 

fönster. 

 

Denna ikoniska byggnad är en del av utvecklingen i Nordöstra Göteborg. Inspirationen är hämtad 
från den urbana pulsen på marken och lugnet mot himmeln. Ariktektbyrån design hade redan vid 
start en vision att det skulle vara en vacker byggnad att se på – eftersom den syns – hela tiden.  

Projektet stod klart under sommaren 2018 och är startskottet för den omfattande stadsdels-
utveckling som under de närmaste åren kommer att pågå i Gamlestaden. Byggnaden ska skapa 
en stadskärna full av liv och rörelse både för boende, arbetande och för de som passerar. 

 

Välplanerad arkitektur med plats för utveckling  

17 våningar kontorsytor på 17.000kvm sträcker sig mot skyn, där varje plan är välplanerad och 
modern.  Genom helglasade fasader får du en 360 graders vy över området som erbjuder 1.000 
personer arbete. Konferensdelen är utformad med olika kreativa ytor för att skapa spännande och 
inspirerande miljöer. Byggnaden är också utrustad med tre stora takterrasser som sommartid 
skapar rum för kreativitet och dynamiska möten.  
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Dubbla glasfasader från WICONA 

Fasaden på Gamlestadens resecentrum är baserad på dubbel glasfasad med WICLINE 75 evo på 
insidan och WICTEC 50 EL på utsidan. Genom helglasade fasader ges maximal transparens både 
exteriört och interiört. I tillägg till detta har enkel glasfasad bestående av WICTEC 50 använts. 
Systemlösningen har en hög värme- och ljudisolerande prestanda som skärmar av den livliga och 
pulseande miljön utanför. 

  
”Med WICONAS systemlösningar i aluminium för fasader, dörrar och fönster ges du en stor 
designfrihet att skapa en unik byggnad som just du vill ha. Vi strävar alltid efter att hitta 
projektlösningar för specifika ändamål där produktion och montering ska vara så effektiv som 
möjligt” säger Thomas Blom, försäljningschef, WICONA Nordics. 
 
 
Gamlestraden var ett av de nominerade bidragen till Göteborgs bästa byggnad 2019 (Per och 
Alma Olssons pris). 
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Projekt: Gamlestadens Resecentrum 

Plats: Göteborg, Sverige 

Arkitekt: Arkitektbyrån Design AB 

WICONA lösningar: WICTEC 50, WICLINE 75 evo, WICSTYLE 75 evo 

Foto: Copyright Felix Gerlach 
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• Ideal for vertical and polygon façades, sloped glazing and spatial structures. 
• Individual design thanks to a wide range of profile geometries for the structural and glazing 

profiles. 
• Alternative: Industrial design for technical look of steel profiles. 
• Reliable glass load transmission (up to 5.6 kN), with adapted transom-joint technology. 
• Overlapping and secure drainage at the cross point, without mechanical mullion 

processing, ensures tried-and-tested impermeability. 
• Filigree look without any change in appearance to the inner mullion and transom gaskets. 
• Broad selection of profiles enables economic adaptation to structural requirements, with the 

additional option of internal reinforcement. 
• Glazing from outside with visible or concealed screws. 
• Extensive solutions for structure junctions and conservatories. 
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• WICTEC 50EL is a basic unitised system and can be adapted individually to meet 
specific project requirements 

• Production of the complete units in the workshops, avoiding any weather  
influence and thus assuring a constantly high product quality 

• Fast, efficient and projectable assembly on site 
• Aluminium profiles using mullion-transom technology, with insulating profile that provides a 

high level of thermal insulation 
• Narrow sight lines for maximum transparency 
• Mullions and transoms have the same profile depth 
• Efficient thermal protection up to Uf = 1.4 W/(m²K) 
• Reliable corner connection with system brackets 
• Easy installation on the construction site, with special system anchors 
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• High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal 
insulator connection. 

• Patented corner and butt joint connection Technology for high rigidity of frames and 
sashes. 

• Infill thickness up to 69 mm. 
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