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Förvalta näringsämnena!

Använd solenergin!
Främja mångfald!

Rådhusesplanaden anlades för att skydda Gävle från stora 
stadsbränder - ett av den tidens stora hot. Nu har det blivit dags 
för Rådhusesplanaden, Slottstorget och Årummet att än en gång 
kavla upp ärmarna. Vårt förslag vill tackla samtidens stora 
utmaningar och samtidigt ge Gävleborna en fantastisk 
mötesplats, full av aktiviteter - en plats i staden som stärker 
stadskärnan och rustar Gävle för framtiden!

Ekologiska aspekter
Ekosystemtjänster
Biodiversitet
Naturens läkande kraft

Sociala aspekter
Mötesplats 
Aktiviteter  
Tillgängligt 
Tryggt
Mångfald

Ekonomiska aspekter
Värdeskapande
Främja handel
Genomförbarhet 
Drift och underhåll

Enligt grundprinciperna för 
Cradle to Cradle

Slottstorget, Årummet och Rådhusesplanaden 
tacklar vår tids stora globala utmaningar enligt 
Stockholm Resilience Centre

Gävle reste sig ur askan efter den senaste stadsbranden 1869. Då 
anlade man en ny stad efter en stadsplan som skulle motverka den 
tidens naturkatastrof. Gavleån och Rådhusesplanaden är de gröna och 
blå element i stadsplanen som hindrar brandspridning. De kan återigen 
få en stor roll genom att bli en stomme i Gävles arbete mot att bli en 
klimatneutral kommun år 2050 som ska hindra vår tids naturkatastrof; 
den globala uppvärmningen. 

BLÅTT MÖTER GRÖNT
Rådhusesplanaden och Gavleån är två rumsliga system som möts på 
Slottstorget. Båda är linjära men ån, som är ett naturelement, har en i 
huvudsak organisk princip med strömmande vatten och ett stundom 
slingrande förlopp. Esplanaden är ett arkitektonisk och av människan 
skapat rum. Natur och kultur möts på så sätt på Slottstorget.  
Förslagets rumsliga idé är att renodla de båda principerna och låta det 
fria och styrda blandas på Slottstorget. 

MÅNGFALD AV AKTIVITETER
Genom att i projektet utveckla Gävle till en modern tillgänglig stad 
med prioritet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik skapas 
ytor för mötesplatser och olika urbana aktiviteter. På Slottstorget, 
längs Rådhusesplanaden och Å-rummet finns plats för lek, vila, 
konstupplevelser, nöjen, handel, rekreation, spel, eftertanke, intellektuell 
utveckling, möten, konserter, vinter som sommar, för barn, för vuxna, för 
äldre, för båda könen. Vi satsar på många aktiviteter på dessa centrala 
platser; Idrott. Motion. Hälsans stig. Fiske. Lekplatser. Kopplingen till 
biblioteket utvecklas. Rådhusplatsen blir en evenemangsplats. Vi knyter 
ihop Norr och Söder med omvandlingar i bottenvåningar av befintliga 
fastigheter längs Rådhusesplanaden och lägger till ett café i hörnan mot 
slottet. Man kan röra sig ner till åns vattenyta och lyssna till vattnets 
brus. 

HÅLLBAR STAD
Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden ska hjälpa till att göra 
Gävle till en klimatneutral kommun till 2050. Men vi vill mer än så. Vi tror 
att platserna inom tävlingsområdet dessutom kan hjälpa till att tackla 
andra stora, global utmaningar så som förlusten av biodiversitet och 
övergödningen av vattendrag, för att nämna några. Genom att arbeta 
efter grundprinciperna för Cradle to Cradle vill vi ge Gävle en serie 
offentliga rum som inte bara gör ett litet klimatavtryck utan hjälper till att 
rädda planeten. Lite mer konkret vill vi:

Tydligt gynna fotgängare, cyklister och kollektivresenärer framför bilister. 
> Se avsnittet om Människovänilg trafiklösning
 Tänka på kretsloppen i  materialval. För alla delar av 
tävlingsområdet väljs robusta, klimateffektiva material med lång livslängd 
och som antingen går att återanvända (eller enkelt återvinna) eller som 
går att återföra till naturens kretslopp. 
 Skapa egen elektricitet. På paviljong- och hållplatstak, samt 
andra lämpliga platser föreslår vi att solceller får hjälpa till att generera 
den energi som behövs för att hålla Slottstorget, Å-rummet och 
Rådhusesplanaden upplyst och attraktiv. 
 Rena dagvatten på plats. Det kommer att regna mer i Gävle, 
om man får tro på framtidsprognoserna. Genom att se dagvatten som 
resurs föreslår vi att dagvattenplanteringar och flytande vattenreningsöar 
som hjälper till att rena tävlingsområdets vattenöverskott med sikte på 
en badbar Gavleå i centrum. 
 Främja mångfalden. Och då menar vi inte bara flora och fauna 
utan också en mångfald av saker att göra, platser att mötas på, 
spännande saker att se och uppleva - för alla. Vi vill tillföra Gävle sociala, 
ekologiska, och ekonomiska värden som tillsammans bidrar till att göra 
staden Hållbar, på riktigt.  

VINTERPERSPEKTIVET
I hela programmeringen av förslaget är vinteraktiviteterna centrala. 
Skridskoåkning på Rådhusplatsen, Big jump på Slottstorget, 
pulkaåkning på caféets tak, ljusfestival längs ån, skidspår som kan 
starta på Slottstorget, vinterfiske från nya bryggor, snögubbsfestival på 
torget, uppvärmda möbler, rejäla tak över busshållplatserna, läsplatser i 
containrar. Gävle har i genomsnitt mer än 125 snödagar per år – Det ser 
vi som en tillgång!

HANDEL OCH STADSLIV
Förslaget kopplar ihop handelsområdena på Norr och Söder i Gävle. 
Urbana aktiviteter bildar ett pärlband av platser längs promenaden. 
Byggnadernas bottenvåningar omvandlas till publika lokaler. Rådhuset 
omvandlas med en restaurang i bottenvåningen och uteserveringar på 
båda sidor. Två kiosker med caféer placeras norr om Drottninggatan i 
Rådhusesplanaden. Ett café/restaurang placeras på Slottstorget vänt 
mot Södra Kungsgatan.  Det välbesökta biblioteket utvecklas vidare

VÄXTMATERIAL
Platsernas viktigaste växtmaterial är utan tvekan de befintliga träden, 
främst lindarna längs esplanaden. De ska behandlas med stor 
försiktighet under byggtiden och beskäras/avverkas etc enligt det 
åtgärdsprogram som finns. Vid ändringar av markytor intill träden kan 
man passa på att anlägga skelettjordar med luftbrunnar som gynnar 
träd i urbana situationer. I Slottsparkens östra del planteras två nya 
rader med lind i esplanadens riktning med höga, lättskötta perenner 
under den västra, tex geranium, daggkåpa och daglilja. I samband 
med den anläggs också en plantering av strand- och kärrväxter, tex 
strandlysing, strandveronika, och starr i en dagvattenränna i gatukanten, 
samt kompletterande dagvattenplanteringar på Slottstorget och längs 
Rådhusesplanaden. Nere i Å-rummet planteras växter i nätkassar 
med ris, tex klibbal och knäckepil som klipps samt vass i anslutning 
till flytbryggornas smala delar, för att gynna fiskebestånden och rena 
Gavleåns vatten.  Gräsmattorna kring fontänen på Kung Kristoffers torg 
ersätts med vilda perenn- och lökrabatter i olika höjder och vilda färger 
som blommar hela säsongen, t.ex. påsklilja, präriegräs, rudbeckia, 
kärleksört, höstaster och stormhatt. 

HÅRDA MATERIAL
Slottstorgets gräsytor kantas av tunna murar av rostfritt stål, det lokala 
materialvalet (alternativt betong gjuten mot slät form). Gradänger i de 
runda plattformarna för Gävlebocken och evenemangsplatsen samt 
trappningarna ner mot ån utförs av granit. Lekplatserna utförs med 
gummibeläggning för fallskydd kantat av stål och betong.  Gångytor 
i parkdelarna beläggs med grus i första hand. Gångbanor utanför 
Rådhusesplanaden med betongplattor.  Kantstöd av granit används 
mot trafikytor. Genomgående används kantstöd av stål, tex cortenstål, 
mellan gräsytor och grus och för att avgränsa cykelbanorna av röd 
asfalt mot omgivande grusytor, granitytor eller betongplattytor. 
Bryggorna i Å-rummet utförs i trä dels som fasta bryggor och dels som 
träklädda flytbryggor.
 Längs Esplanadens gångbanor läggs hällar granit eller alternativt 
betongplattor i gråskala på sidorna och med inslag av rött i mittendelen 
av Rådhusplatsen. Rådhustorgets nedsänkta del består av en 
trappanläggning av röd granit, samma typ som i Grates skulptur, med 
en aktivitetsyta av rött gummi. Belysningsstolparna är av trä och stål 
med wire spända emellan. Busshållplatsernas skärmtak byggs av trä 
och glas och förses med semitransparenta solceller (Grätzel-celler).

MÄNNISKOVÄNLIG TRAFIKLÖSNING
I förslaget är det, som sagt, lätt att ta sig till och från Gävle centrum 
för alla trafikslag. Fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras 
i första hand och biltrafik i andra hand.  Fotgängarna får generösa 
gångbanor och ett brett gångstråk över Rådhusbron. De genomgående 
cykelstråken får prioritet längs Norra Strandgatan och Norra och Södra 
Kungsgatan med dubbelriktade cykelbanor. Vid centrumhållplatsen 
längs Rådhusesplanaden har kollektivtrafiken prioritet. Bussterminalen 
är koncentrerad med långa skärmtak som är förhöjda mot bussarna för 
att skapa väderskydd. 
 Möjligheten att leda norrgående bussar över Kungsbron skapas 
genom att Norra Strandgatan enkelriktas österut tillsammans med 
att ett prioriterat busskörfält skapas norrgående över Slottstorget, 
längs Södra Kungsgatan. Biltrafiken som idag går västerut på Norra 
Strandgatan får välja andra vägar, exempelvis Staketgatan. 
 Bilarna har hög tillgänglighet men låg framkomlighet vilket gör att 
fordonen förs fram med låg hastighet och kan tvingas till omvägar. Det 
ger trafiksäkerhet, minskad användning av bil på sikt med allt vad det för 
med sig. Det skapar bland annat platser för goda offentliga rum, särskilt 
på Slottstorget.
 Parkeringen mot slottsmuren på Slottstorgets västra del flyttas till 
den södra ändan vid Hamiltongatan. En möjlighet är att parkeringsytan 
täcks med ett lutande grästak. Taket viks upp som en som en flik av 
parken vilket gör takytan beträdbar. På samma sätt görs med Caféets 
tak diagonalt över parkytan. Vi prioriterar människan framför bilen! 

ANALYS OCH VISION

Gävles ursprung
Ån. Fors. Vad. Delta. Östersjön -> Hamn. 

Natur och kultur. Grönt och blått möts på Slottstorget

Grön och blå struktur

Grön och blå struktur möts på Slottstorget

Nattbild med det belysta Å-rummet i förgrunden. 

GRÖN OCH BLÅ
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GATUSNITT 1:100

KULTURMILJÖ

Förslaget bygger vidare på rutnätsstaden med gator, torg och parker. 
Inga arkitektoniska tillägg görs på byggnaderna, men bottenvåningarna 
görs mer offentliga på det för rutnätsstaden klassiska sättet. Det finns 
en möjlighet att utveckla biblioteket inom sina nuvarande ramar, med 
tilläggen i utemiljön eller om man vill bygga ut det till det husliv som 
gäller längs Rådhusesplanaden i övrigt. 
 Den trädplanterade Rådhusesplanaden är en stomme i förslaget 
med sin uppdelning i tydligt avläsbara rum. De flesta av dessa är 
gröna, men Rådhustorget avviker genom att vara hårdgjort och ha 
tydliga urbana kvalitéer. De gröna parkrummen Kung Kristoffers 
torg och parkrummet norr om Rådhustorget får behålla sin geometri 
med en centralt placerad fontän och gångvägar som strålar in mot 
mitten. Slottstorgets östra del, som kommit till så sent som på 
1960-talet, utformas som en omtolkning av esplanadens parkrum. 
En fri förnyelse med grusgångar, gräsytor och runda platser där 
Moores modernistiskt placerade skulptur får behålla sitt läge. Ett 
liknande grepp med en fri förnyelse av parkkaraktären tas i den västra 
delen. Gävle slott får en tydligare roll i stadsbilden genom att träden 

I den idé för trafiken som medföljer tävlingsprogrammet finns flera punk-
ter som står i konflikt med det Miljöstrategiska programmet och andra 
kommunala mål och möjligheten att skapa en bra plats för människor 
på Slottstorget. De prioriterade trafikslagen får inte plats i föreslagen 
utformning, bland annat på grund av att  dubbelriktad biltrafik på Norra 
Strandgatan omöjliggör en separat cykellösning i det som är utpekat 
pendlingsstråk i cykel- och centrumplanen. Vidare saknas utrymme att 
ordna en ordentlig busshållplats på Norra Strandgatan. Kapaciteten i 
korsningen Norra Kungsgatan och Norra Strandgatan blir låg. Gång- 
och cykel prioriteras inte i korsningsutformningen. Svepet för svängande 
lastbil tvingar tillbaks stopplinjen på Södra Kungsgatan i nordlig riktning. 
Det innebär en ineffektiv och svåröverskådlig korsning. Busshållplatsen 
på torget skär av torg/parkyta och ger fordonsbiltrafik på båda broarna. 
Enkelriktning av N Strandgatan löser samtliga ovanstående problem. För 
busstrafiken i öst/västlig riktning innebär det en viss nackdel. Tillgäng-
ligheten till centrum för biltrafiken i västlig riktning finns kvar - men kräver 
ibland andra vägval som inte är lika gena. En del av biltrafiken kommer 
att tryckas ut på omkringliggande vägar som får ökad trafik. En del av 
bilisterna omvandlas erfarenhetsmässigt då till gående och cyklister. Vi 
har valt en trafiklösning där vi prioriterar människan, miljön och stadens 
offentliga rum. Vi tror att det är bäst för Gävle, nu och i framtiden. 

på Slottstorgets västra del stammas upp och de parkerade bilarna 
längs slottsmuren tas bort. Caféet i parken har smugits in i terrängen 
med gräs på taket och kommer inte att uppfattas som en byggnad 
från slottet. Detsamma gäller den möjlighet som finns att lägga ett 
grästak över parkeringsplatsen som koncentrerats till den södra delen. 
Perennplanteringarna mitt i parken ligger i den gamla vägsträckningen 
med samma riktning som Västra Islandsgatan.
Gavleåns förlopp med höga kajer kantade av träd är kvar och avläsbar. 
Förändringen med en ny trappanläggning ner mot ån i mitten av 
Slottstorget utförs med samma material som den befintliga. Materialet i 
den befintliga trappan kan återanvändas. Den nya platsen knyter ännu 
tydligare ihop de båda befintliga broarna med sina bearbetade räcken till 
en plats. 
 Staden utvecklas i förslaget med tillägg från vår tid som bildar 
en ny årsring av anläggningar som hör till stadens nya funktioner 
med ett rikare urbant liv, den växande besöksnäringen, förbättringar 
av kollektivtrafiken och tillägg för en hållbar utveckling. Tilläggen är 
avläsbara och reversibla såsom brygganläggningar av trä i å med 
containrar på kajkanten och evenemangsplatsen på Rådhustorget. 

TRAFIK OCH RÖRELSE

Buss, med alternativ dragning 
över Slottstorget. 

Gång och cykel

Biltillgänglighet

Bil. Alternativa färdvägar när Norra strandgatan enkelriktas. Busstrafik. Om den östvästliga busstrafiken dras på Nygatan blir 
nätet enklare. 

Prioritering trafikslag

Gatusektion Södra Kungsgatan vid Slottstorget B-B’, föreslagen utformning. Skala 1:100

Gatusektion Södra Kungsgatan vid Slottstorget B-B’, befintlig situation. Skala 
1:100

Gatusektion Norra Strandgatan A-A’, befintlig situation. Skala 1:100

Gatusektion Norra Strandgatan A-A’, föreslagen utformning. Skala 1:100

Situationsplan. Skala 1:1000

Gatusektion be�ntlig situation östra delen Norra Strandgatan skala 1:100

1m trottoar Lindallé5,5m enkelriktad körbana
med cykel i blandtrafik 

Gavleån

K
ajkant

6,5m enkelriktad körbana 
med cykel i blandtrafik

3m trottoar 1,5m refug 

6,5m enkelriktad körbana och busshållplats3m trottoar

Gatusektion östra delen Norra Strandgatan skala 1:100 

Gavleån

4m hållplatsläge 2,5m cykelbana 2m plattyta

K
ajkant

Möbelzon och gångbana i grus

8m enkelriktad körbana2,5m trottoar 2,75m dubbelriktad
cykelbana

Gatusektion be�ntlig situation Södra Kungsgatan skala 1:100

SlottstorgetSlottsparken

3m gångbana 4m plantering med 
dagvattenhantering

4m plantering med 
dagvattenhantering

3m dubbelriktad
cykelbana

7m dubbelriktad
körbana

4m bussfil Slottstorget2m möblerings-
zon

Gatusektion Södra Kungsgatan skala 1:100

Slottsparken

N
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SLOTTSTORGET

Hela Slottstorget kan bli en grön plats och en plattform för olika 
kulturevenemang som beskrivs i konstavsnittet. Kan Biblioteket sedan 
utvecklas från sin idag redan omfattande verksamhet till ett kulturhus 
och Slottstorget bli ett PS1? – en plats för spännande, temporära, 
storskaliga utställningar så det både blir en evenemangsplats och 
en urban lekplats? Bocken har ju på ett sätt redan startat platsens 
temporära konstscen som väntar på att utvecklas. Skulpturen ”Tredelad 
draperad kvinna” ligger kvar i det läge Henry Moore en gång valde ut. 
Den blir nu en av flera attraktionspunkter.
 Allt detta blir möjligt genom att biltrafiken flyttas till Kungsbron 
och busshållplatserna koncentreras på Rådhusesplanaden kring 
Drottninggatan för att uppnå goda omstigningsmöjligheter. Den 
nya trafiklösningen ger plats för ett stort, ostört, offentligt rum på 
Slottstorget. Kollektivtrafiken är prioriterad över Kungsbron. Det finns 
ett trafikljus som stoppar biltrafiken mot norr när det kommer en buss 
som ska norrut i det högra körfältet. Korsningen med Norra Strandgatan 
är breddad och eftersom den är enkelriktad kan bussarna ta hela 
gatubredden i anspråk i denna sväng liksom i vänstersvängen in mot 
Norra Rådmansgatan som kommer efteråt. Södra Strandgatan stängs 
samtidigt av för biltrafik mellan Norra Rådmansgatan och Petrégatan 
vilket ger ytterligare plats att utveckla parken och torgrummet mot 
biblioteket. Busshållplatsen ”Biblioteket” får placeras i den södra änden 
av Norra Rådmansgatan. En alternativ lösning av kollektivtrafiken 
(om man finner hållplatsen framför biblioteket så viktig att det annars 
kullkastar förslaget) är att dra fram bussarna på en shared spaceyta 
framför biblioteket i samma läge som idag. 150 Cykelplatser finns i 
direkt anslutning till Biblioteket, resterande 100 finns spridda på torget i 
anslutning till viktiga målpunkter. 
 Utsikten mellan Norr och Söder utvecklas vidare i platsbildningen 
som hålls öppen i mitten med Rådhuset som oförändrad fondbyggnad 
och blir en friare tolkning av Rådhusesplanadens gröna stjärnplatser 
med en böljande och skålad gräsyta som viks upp i kanterna och 
perforeras av lågt liggande rundlar med sittplatser och konstplattformar. 
Mot Biblioteket skapas en torgyta med plats för möbler som kan 
användas för att skapa kontakt mellan ute och inne. Det är schäslonger 
och sittmöbler för läsning med belysning. Möbler som kan vara 
uppvärmda. 
 Slottsparken blir en plats för lek och aktivitet och blir en tydlig 
startpunkt för hälsans stig. Ett café placeras i Slottsparkens västra del 
med gräs och pulkabacke på taket.
 Slottstorget får en bättre koppling till Gavleån än idag med en 
öppnare trappanläggning som leder hela vägen ner till vattnet med sina 
variationer från medelvatten på +0,06 till MHW+1,46 och MLW −0,49.  
I den trappan, som kan översvämmas i sina nedre delar, kan man sitta 
vänd mot kvällssolen. Platsen framför trappan är lätt skålad, vilket bidrar 
ytterligare till vattenkontakten.
 Vägen från Norr till Söder som idag är en svag länk i stadsväven 
kommer att bli ett mer sammanhållet och urbant stråk. Rådhuset 
får en offentlig funktion, troligen med restaurang i bottenvåningen, 
med möjlighet till uteserveringar på båda sidor. Bottenvåningarna i 
kvarteren närmast ån fylls med offentliga verksamheter, bland annat 
kommunhusets bottenvåning. 

Dagvattenplanteringar/regnträdgårdar > robusta, 
klimateffektiva material som kan återanvändas > 
grönt, biotoprikt torg > sparad äldre vegetation > 
Fjärilsrestauranger, fågel- och insektsholkar

Identitetsskapande > Målpunkt i staden > Fordonsfritt 
bibliotekstorg > Tryggt, tillgängligt och lekfullt > 
Aktivitet och evenemang > Icke-kommersiella 
mötesplatser > Platser för konst > Se och synas

Lättskött och slittåligt > Bra lägen för café, 
uteserveringar och evenemang > Handelsstråk 
mellan Norr och Söder > Stärker Centrum!

Snöskulptursutställning > Pulkabacke > Big Jump tävling > 
Bocken > Ljusfestival > Varma sittplatser

Islossning/vårflod > Vårblom > Utegymsinvigning > 
Uteserveringsinvigning > Bokbordsinvigning 

Utomhusbibliotek > Fiske > Utomhuskoncerter > Lek > 
Pickning bland kullarna > Högläsning > Skulpturvandringar > 

Utomhusbio > Höstfärger > Ådraget-evenemang > Konserter 

Illustrationsplan Slottstorget och Slottsparken. Skala 1:400

Pulkabacke + Café

Gradänger vid ån

Vinterevenemang

Scener i olika storlek

Plats för temporär konst

Utegym + Hälsans stig

Ljusfestival

Rostfritt stål + gräskullar
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Kant, rostfritt stål med infälld belysning

Platser/podier för 
temporär konst

Läsbelysning

Markbeläggning, band av 
granithällar (500x500 mm) 
i 3 nyanser av grått

Sammantaget skapas flera varierade 
platser för både permanent och 
temporär konst samt scener och 
bänkar. Tillsammans med trädraderna 
håller nya Slottstorget esplanadens 
språk men i en ny tappning. 

Vårt förslag avlutar esplanaden i söder 
med en ny typ av stjärnpark som ges 
en friare form och ett böljande lekfullt 
landskap att vistas i. Västerut lyfts 
landskapet för att skapa en barriär 
mot trafiken i nordsydlig riktning.  

Esplanaden har ett antal historiska 
stjärnparker med exempelvis en 
fontän i centrum av en cirkulär 
plats. Denna typologi har vi förhållit 
oss till men adderat ett historiskt 
lager i vår nytolkning.  

Möbler “läs-schäslonger” 
i stål och trä

Grusgång

Anslutande, ondulerande 
gräslandskap

Sittplatser (trä) 

Temporärt konstverk

Utsikt över Slottstorget, 
Gavleån och Rådhuset

Öppen plats eller “scen” 
för mindre evenemang och 
temporära konstutställningar. 
Elförsörjning och infästning.

Detalj, Cirkelplats (Slottstorget)

Detalj, Möbelzon (Slottstorget)
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Perspektiv Slottstorget från Kungsbron en varm sommardag med högvatten.

Medborgarbyster längs konststråket

“Constructing a new world”, Konstverk + lekskulptur i Slottsparken

“Third uncle”, Konstverk + lekskulptur i Slottsparken

Platser och plattformar för konst

Referens Åbo. träden belyses utan att blända. 

Parkarmaturer

Diskreta pollare

Gobos > Rådhustorget

Referens belysning Åbo en vinternatt. 

4,5 m

VägarmaturStrålkastare 
för torgytor

Strålkastare för 
fasadbelysning

GC-armatur

In-ground armatur 
för träd

Pollarbelysning

Spot-armatur för 
träd, låg stolpe

Parkarmatur

12 m

KONST BELYSNING

BEFINTLIGA SKULPTURER
Den fasta konsten har en stark ställning med identitetsskapande 
befintliga skulpturer. I vårt förslag finns de befintliga verken kvar, tex  
Henrys Moores skulptur på Slottstorget. Millesskulpturen Najad flyttas 
fram och görs synlig invid restaurang Terrassen. Avtrycket från Rettigska 
palatset kan bevaras om staden vill. 

PLATTFORMAR FÖR TEMPORÄR KONST
En bärande del i förslagets konststrategi är plattformar för 
återkommande tillfälliga utställningar och konstevenemang. En sådan 
plats är podiet i norra delen av Slottstorget där Gävlebocken står under 
jultiden och andra lika starka evenemang kan ta vid under resten av 
året, tex:  Den lokala konstskolan anordnar en performancefestival 
under en vecka.  Under sommaren ordnas yogaklasser varje söndag. 
Brynäs hyllas då de vunnit SM-guld i ishockey. Tomas Di Leva har en 
akustisk konsert med Kommunala musikskolan. Gävle konstcentrum 
ordnar ett projekt som är kopplat till deras pågående utställning. 
Möjligheterna är oändliga.
 En annan konstplattform för temporära utställningar är de 
mindre podierna längs ”konststråket” mellan Slottstorget och Norr 
– från biblioteket, över Rådhusbron och fram till Rådhustorget. På 
dessa podier föreslår vi  att byster av okända och kända Gävlebor 
ställs ut varje år, som en hyllning till medborgarna. Porträtten/
bysterna kommer till årligen under en tävling på samma sätt som 
pepparkakshusutställningen på ArkDes. Alla kan vara med och tävla, 
såväl amatörer som professionella, barn och vuxna. Ett porträtt per 
år väljs ut och produceras som en professionell bronsgjutning och 
placeras på ett podium utanför biblioteket. Skulpturerna kommer att 
få många olika uttryck, de hålls samman av materialet brons. Den 
växande mångfalden kommer att bli en symbol för medborgarnas 
medskapandekraft. 

LEKFULL KONST
Slottstorgets västra del är utformad med permanenta lekskulpturer. 
De är inte bara till för lek utan skapar en miljö där även vuxna kan 
interagera. Rutschbanan är gjord som en evighetsloop i gulmålat stål, 
med klätterfunktioner och en studsmatta. “Third uncle” är en labyrint 
i olika nivåer med många öppningar. Den är gjuten i betong och är 
delvis målad. “Constructing a new world” är en geometrisk skulptur av 
ett träd. Verkets inspiration är hämtad från naturen och konsthistorien. 
Utegymet vid Hälsans stig kan också göras som ett labyrintiskt tillägg i 
trä. Hela miljön är rumslig, lekfull och upplevelserik och endast fantasin 
sätter gränserna för framtida användningar. 

Projektet får en modern, energieffektiv ljusanläggning som skapar 
det sociala, rumsliga och identitetsskapande ljuset vid mörker. Ljuset 
kännetecknas av väl avbländade armaturer som låter betraktaren 
se rummet snarare än ljuset självt. Flera ljuskaraktärer används och 
samspelar med varandra. De kan programmeras efter behov för att 
skapa en användbar helhet som Gävleborna  kommer att vara stolta 
över. Körbanor belyses från stolpar med väl avskärmade vägarmaturer. 
Cykelvägar belyses likartat från armaturer på lägre höjd. Vid Norra 
Strandgatan sitter belysningen av cykelväg och körbana på samma 
stolpe.
Slottstorget som med sina terrasser vandrar ner mot ån, har en 
inbjudande och nedtonad ljussättning. Gångvägarna som gräver 
sig igenom landskapet fylls med ljus likt vatten som flödar i en bäck. 
Träbänkar och trappor i trä ges ett glödande ljus inifrån vilket inbjuder 
till att sitta ner. Träden runt parkrummet belyses vilket skapar en tydlig 
rumslighet. För att ytterligare förstärka rummet och skapa en hemtrevlig 
atmosfär, utvecklas en unik armatur, en ”Gävlelykta” som används i 
förslagets alla olika parkrum. 
 De belysta träden betonar rummet längs Gavleån. Olika 
ljussättning under vinter- och sommarhalvåret skänker dynamik till 
promenadstråket längs vattnet. Hälsans stig närmast vattnet får en 
låg belysning på pollare som ger fri sikt längs med hela Gavleån. Där 
stigen går över i bryggor byts pollarna ut mot ljus integrerat i träbänkar 
och terrasser. Vid broarna där Gavleån möter Rådhusesplanaden ökar 
värmen i mellanrummet mellan broarna och Strandgatorna. Följer du 
de glödande trapporna ner till vattenbrynet så försvinner stadens puls 
och istället inbjuder dig en varm och ombonad atmosfär att stanna och 
blicka dig omkring. Räckena på Kungsbron och Rådmansbron belyses 
med ett varmt ljus som lyfter de vackra mönstren och skapar rumslighet 
samtidigt som de bidrar till att sänka blicken mot vattnet där upplysta 
trädkronor avspeglar sig i krusningarna.
 Rådhuset självt med sin vackra fasad från sent 1700-tal blir 
en pärla under natten då den respektfullt belyses med ett ljus som 
framhäver fönstervalv, torn och vertikala element.
 Rådhusplatsen får ett ljus som främjar aktivitet och dynamik. 
Från höga master sträcker sig linspänn med LED vilka erbjuder ett 
ljus likt stjärnornas över den multifunktionella aktivitetsytan. Vid sidan 
av stjärnljuset aktiveras platsen även av helt rörliga och föränderliga 
ljusbilder som berättar historier och följer med i isdansarnas piruetter 
under vintern när platsen förvandlas till en skridskobana.
 Parkrummet norr om Rådhustorget tar upp idéerna från 
Slottstorget med Gävlelyktan och de maffiga träden som här 
belyses underifrån på kort stolpe som skapar valv och tak för de 
förbipasserande. Fontänen ges ett magiskt blågrönt sken som påminner 
om en önskebrunn från fablernas värld.

Armaturuppställning

Bef konst sparas
Ny plattform för temp konst
Ny “Lekkonst”

Konststråket

Bef konst flyttad Bef konst flyttas till plats 
utanför tävlingsområdet
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RÅDHUSET

Uteservering

Perenn-
planteringar

Dagvattenplantering
med fördröjning

Uteservering

RÅDHUSTORGET

Aktivitets- och evenemangsplats

Ramp

Ramp

Drottninggatan

Gudinna vid hyper-
boreiskt hav

Café/paviljong Café/paviljong

Uteservering

Befintliga gräsytor 
och planteringar

HPL P = 1, 25
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 3, 11, 12, 14
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P
L H

 =
 49,501,510,760 avstigning 13, 99
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 =

 11 , 13 avstigning
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C
ykel-P

 86st
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L B
 =

  12, 49, 501, 510, 760
H
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L C

 =
 3, 14
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L D
 =

  2, 4

Drottninggatan

Nygatan

HPL X = 1, 41, 48

Kyrkogatan
Kyrkogatan

Norra Strandgatan

N
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B
usshållplats

S
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M
öbelzon

N
orra K

ungsgatan

D
ubbelriktad cykelbana

C
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 60st

C
ykel-P

 60st

C
ykel-P

 38st

Sektion Rådhustorget

Rådhustorget får en nedsänkt evenemangsplats för olika arrangemang 
som bondens marknad, isdans, minihockey, politiska möten etc. I 
den nedsänkta ytan placeras infällda inkopplingspunkter med media 
och elektricitet ut. Mot Rådhuset kan en uteservering byggas. De 
omslutande murarna tas bort, vilket öppnar ytan mot omgivningarna. 
I det första parkrummet mot norr byggs en ny glasad cafépaviljong. 
Marken rustas upp i hela parkrummet. Fontänen behålls. Grusytorna 
riktas. En cykelbana med röd asfalt dras norrut. Cykelställ placeras kring 
cykelbanan och mot Norra Rådmansgatan.
 I Kung Kristoffers park ersätts gräsytorna med vilda 
perennplanteringar som blommar hela växtsäsongen och har 
vinterståndare och en tidig våraspekt med lökväxter.  Det blir en kontrast 
mellan den klassiska planlösningen och innehållet i ytorna.  I övrigt görs 
endast mindre förändringar för gång och cykel och en uteservering mot  
Rådhuset. 
 Centrumhållplatsen rustas upp i sin helhet med nya höga 
skärmtak som man kan nå torrskodd. Hållplatslägena ses över och 
förlängs för att ge utrymme för längre bussar. Tidsreglering utgår för 
genomgående linjer i Rådhushållplatsen, endast vändande bussar 
tidsreglerar i centrum. Ett informationssystem i realtid införs för bättre 
tydlighet och flexibilitet. Möbler för väntande bussresenärer placeras ut 

RÅDHUSESPLANADEN

på gångbanorna med ny beläggning av granithällar. I möbleringszonen 
placeras ytor med växter för resenärernas trevnad. Platsgjuten betong 
läggs på körytorna för att klara bussarnas rörelser. 
 För parkdelarna av Rådhusesplanaden (både i och 
utanför tävlingsområdet) föreslår vi att den historiska strukturen 
behålls. På viktiga, välbesökta platser kan ytterligare perenn- och 
sommarblomsplanteringar anläggas. Hela Rådhusesplanaden kan med 
fördel uppgraderas med det belysningsprogram som tävlingsförslaget 
innehåller: Rumsskapande stolparmaturer kompletterad med låg, varm 
pollarbelysning. Konstverk och skulpturer ljussätts med integrerat ljus 
och stolpmonterade spotlights.

KOLLEKTIVTRAFIK, ÄNDRINGAR JMF BEF SIT
> Linje 1 läggs om till Nygatan pga enkelriktning Norra Strandgatan.
> Hpl I utgår.
> Hpl J flyttas från Norra Rådmansgatans södra del – stoppförbud krävs 
för att klara svängande bussar från Norra Strandgatan.
> Busslinjer på Hpl J (avstigning) flyttas till Hpl H.
> Hpl E utgår på Norra Kungsgatan södra del – ökar framkomligheten i 
korsningen med Norra Strandgatan. 
> Busslinjer på Hpl E flyttas till Hpl B

Dagvattenplanteringar/regnträdgårdar > Tillfällig 
dagvattendamm vid stormar > Robusta, 
klimateffektiva material > Grön spridningskorridor > 
Sparad äldre vegetation > Solceller på busstak 

Aktivitetstorg > Tryggt, tillgängligt och flexibelt > 
Multifunktionellt och flexibelt > Gynnad kollektivtrafik 
> Målpunkt/mötesplats > Konststråk > Länk mellan 
Norr och Söder

Evenemangsplats/torghandel > Nya caféer/
restauranger och uteserveringar > Stärkt 
handelsstråk mot Söder > Lättskött och slittåligt > 
Besöksmål i staden

Skridskobana > Julmarknad > Vinterkonserter > Varma, 
skyddade busskurer > Spännande belysning

Uteserveringsinvigning > Food-truck festival > Valborgsfirande 
> Vårblom (esplanaden) > Invigning sommaraktiviteter

Utomhusaktiviteter: Beach volley, basket, fotboll etc > 
Marknader > Konserter > Plaskdam > Äta ute

Bondens marknad > Skördefest > Konserter/evenemang > 
Höstfärger > Loppis etc 

Armaturuppställning Trottoar
Buss-HPL

Trottoar
Buss-HPL

Köryta KörytaTrottoar
Cykel-P Kantzon

Gradänger

Kantzon
Gradänger

GC-yta
Cykel PTorg 

Aktivitetsyta

Sektion Rådhustorget. Skala 1:200. 
Se användningen på vintern.

Skridskobana i konstljus

Foodtruckfestival

Tillfälliga evenemang

Bondens marknad

Beachvolley-turnering

Konserter och festivaler

Torg med stjärhimmel

Granit i flera nyanser

Event-vänlig torgyta

Frodiga planteringar

Illustrationsplan Rådhusesplanaden. Skala 1:400

Trappor/sittgradänger, 
röd granit

Cykelparkering, röd- 
grå- och mörk natursten

Takhöjd 4700, minimått
anpassat efter bussar

Transparenta solceller i 
glaset driver belysning 
och tavla. 

2500 fritt mått till pelare för 
passagerare vid avstigning. 

Aktivitetsyta, röd 
gummibeläggning

Trämaster för vajerbelysning, 
strålkastare och Gobos

Detalj Rådhustorget - 
Sittgradänger, trämaster 
och aktivitetsyta

Detalj Rådhustorget 
- Busshållplats med 
skärmtak och möbler

Skridskobana 
vintertid

Inkopplingspunkter för el 
och förankring av stolpar vid 
tillfälliga konstruktioner 
så som tak  

Betong som körbana
vid busshållsplatser

Beachvolley-sand
vid behov

Plaskdamm eller temporär 
dagvattenfördröjning

I masterna kan även en stor 
duk spännas in som gör att hela 
Rådhustorget får ett regnskyddande 
tak. Möjligheterna till olika 
evenemang blir då ännu bättre.

I masterna kan vajerbelysning och 
Gobos hänga. Belysningen kan 
programeras efter säsong och 
kompletteras med julstjärnor och 
dylikt. Strålkastarna kan projicera 
mönster på ytan vilket kan bli särkilt 
effektfullt under skridskosäsongen.

Rådhustorgets utformning kan 
liknas vid en arena i miniformat. 
Platsens utformning möjliggör 
maximal genomströmning, extra 
generösa är trapporna i vart hörn 
av torget. 
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GAVLEÅN

Länsmuseet

Grand Hotell

Norra Strandgatan

Södra Strandgatan

Möbler och kajpromenad

Cykel i blandtrafik
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S
ödra R

ådm
ansgatan

Biblioteksbryggan

Flytbrygga FlytbryggaFast brygga

Sektion 
Biblioteksbryggan

Sektion 
Slottstorgstrapporna

Fast brygga

Hotellbryggan med uteservering 
och “restaurangcontainrar”

Lunch- och fiskebrygga

Flytande växtplanteringar

Bef. trappor

Ramper

Ramper

Bef. trapporMöbler och kajpromenad

Flytande växtplanteringar

Lunch- och fiskebrygga

Strandvegetation med 
klippalar och våtväxter

Träspänger

Fram
tida gångbro

K
ungsbron

R
ådm

ansbron

C
entralbron

Ramp
Ramp

“Läscontainrar”

Ramper från kajen

Dubbelriktad cykelbanaDubbelriktad cykelbana

Öppning mot slottet

Dubbelriktad cykelbana

Dubbelriktad cykelbana

Soltrappor

STADSBIBLIOTEKET

SLOTTSPARKEN

Café med 
grönt tak

M
öbelzon

SLOTTSTORGET

Stadsbiblioteket

Möbelzon

Cykel-P 40st

Möblerad 
gångbro

Dagvattenplantering

KUNG KRISTOFFERS PARK

Perenn-
plantering

Framtida uteserveringUtegym

Start Hälsansstig

Cykel-P 30st

SLOTTET

Bef. trappor

Uteservering

B
uss

Bef. trappor Gångväg plattyta Bef. trappor

Taxi

Hållplats Skärmtak

Gångväg grusyta

Gångväg plattyta

Dubbelriktad cykelbanaHPL K = 15,26,41,48,91

Hållplats

9.5+

+4.0

+3.0 +4.0

+1.5

+0.5

+0.5

+1.3

+1.5

+3.0

+3.0

+1.3

+3.5

+4.5

+1.0

Sektion Slottstorgstrapporna. Skala 1:200. 

Perspektiv Rådhustorget en disig morgon efter regnet.

Rådmansbron, gångstråk Kungsbron, GC, buss, bil Start på Hälsans stigCaféSoltrappor ner i Gavleån
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Sektion Biblioteksbryggan. Skala 1:200. 

Illustrationsplan Å-rummet. Skala 1:400

Perspektiv Å-rummet från Centralbron
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Å-RUMMET
Längs Å-rummet på södra sidan mellan Rådmansbron och centralbron 
byggs träbryggor på olika nivåer som man kan röra sig ner till och 
emellan. Sittplatser placeras i skyddade kvällssolslägen. En brygga 
ligger vid Biblioteket på +1.5, något högre än MHW på +1,46, med 
en ramp ner som lutar 1:12 från kajens nivå på cirka +3. Från den 
leder en ramp ner till en smal flytbrygga som ligger en halv meter ovan 
vattenytan, det blir +0,56 vid medelvattenstånd. Mellan den smala 
bryggan och kajen anläggs planteringar av vattenväxter. Nedanför 
Rettigsgatan finns en befintlig trappanläggning som byggs ut med 
ramper ner till en bredare flytbrygga med sittmöjligheter. Från den 
leder ytterligare en smal flytbrygga österut mot en fast brygga på 
+1,5 som avslutar det hela med en tillgänglig ramp upp mot kajen 
nedan Länsmuséet.  På kajnivån placeras läsepaviljonger i uppglasade 
containrar vid biblioteket. Mellan träden finns platser med generösa 
sittmöbler av samma typ som i Rådhusesplanaden. 
 På bryggan kommer man nära vattnet. Den kan användas för 
fiske, man kan sitta där. I en framtid kan det bli en badplats för de 
modiga. Den kan innehålla planteringar som ökar mångfalden. Den är 
strömlinjeformad för att klara det strömmande vattnet. Om isläggningen 
är ett problem kan det lösas med en kappa i konstruktionens framkant i 
de fasta delarna. 
 På norra sidan vid Grand kan en uteservering byggas som 
kragar ut över ån med tre utkragande containrar för serveringens behov. 
Mindre flytbryggor för fiske och angöring av båtar placeras på norra 
sidan på de tre ställen där trappor finns idag i kajkonstruktionen. Väster 
om Kungsbron görs mindre åtgårder i de naturliga åkanterna som ökar 
tillgängligheten till vattnet. med gångstigar på spänger och planteringar. 

ETAPPINDELNING ETAPPINDELNING OCH STRATEGI FÖR GENOMFÖRANDE
I programmet anges att 80 miljoner kronor finns avsatta i budget för 
projektet så här långt. De åtgärder vi föreslår överstiger troligen det 
beloppet. Några av dem kan göras med privata medel såsom caféet 
och Grands uteservering vid ån, paviljongen på Rådhustorget och 
uteserveringarna till Rådhuset (Etapp X, vid valfri tidpunkt). Ett bibliotek 
med bättre kontakt utåt kan vara ett startskott för en utveckling i 
den befintliga byggnaden. Skärmtaken på busshållplatsen kan vara 
delar av satsningar på trafiken. Den del av projektet som är lättast att 
börja utföra är troligen Rådhustorgets nedsänkta evenemangsplats. 
Vi föreslår dock att det utförs mot slutet av upprustningen (Etapp 6). 
Det är däremot Slottstorget som är störst behov av förändring (Etapp 
2). Förändringen kan inledas så fort trafiken lagts om (Etapp 1). Väljer 
man att inte enkelrikta Norra Strandgatan kan bussarna passera på en 
shared-spaceyta över torget. 
 Den kostsamma förändringen av kajen med en ny 
trappanläggning ner mot ån kan delvis utföras med befintlig sten. Västra 
delen av Slottstorget mot slottet kan öppnas mot slottet genom att 
träden stammas upp och beskärs i en första etapp. Parkeringsytan 
koncentreras mot söder och kan senare ev täckas med ett beträdbart 
tak. Därefter kan lekplatserna anläggas (Etapp 3). Å-rummets fasta 
brygga nedanför biblioteket kan vara en lämplig start för bryggprojektet 
(Etapp 4) som kan förlängas mot öster efterhand (Etapp 5). Å-rummets 
västra del är lämplig att utvecklas samman med den planerade 
gångbron (Etapp 7). 

Princip: Flytande, vattenrenande vegetationsö

Flytande ö av återvunnen plast + plantering Flytbrygga

Rötter, vattenväxter och mikrober

Ankare och 
“minirev”

N, P, Cu, 
Zn, mm

Kajkant

GRÖN OCH BLÅ


