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Förslagets koncept handlar om att utveckla Gävles kulturmiljö i vår samtid. Mål och ambition är att stärka Gävles unika 
identitet och stadsliv genom att skapa karaktärsfulla mötesplatser med rika och mångfacetterade upplevelsevärden och 
aktiviteter året om.  Kulturhistoriska kopplingar och värden har inspirerat förslaget och genomsyrar det på flera sätt och 
på olika plan; i val av formspråk, i placering  och lekfullhet i konsten, användandet av vatten och i föreslagna paviljonger 
som länkar till de små byggnadsverken från olika tidsepoker; paviljongerna i Rådhusesplanaden, trähusen från den 
medeltida stadsbildning och de f d husen nere vid ån. Helhetsgestaltningen och paviljongernas gemensamma syfte är att 
ge Gävles centrala delar en sammanhållande karaktär med stark unik upplevelse i sina delar. 

Gävle stad består av en tydlig rutnätsstruktur med vackra stadsrum, där Rådhusesplanaden, det gröna stråket, och 
Gavleån, det blå stråket, är några av de viktigaste. I förslaget förlängs Rådhusesplanaden upp över Slottstorget söder 
om ån. Det länkar delarna till varandra och aktiverar gångstråk som lockar människor att röra sig mellan stadsrum i olika 
delar av staden. 

 Esplanadens mittaxel är rik på lekfulla upplevelser i form och element som vidareutvecklas till en samtida tolkning 
i gestaltning och innehåll. Vatten är ett bärande tema i Gävle idag och i förslaget.  Vatten som attraktion och 
intresseväckande inslag i stadsrummet kan inte överskattas. Elementets hela spektra kommer till uttryck i förslaget; som 
vattenspegel, is, sprutande, porlande, rinnande och ångande. Förslaget genomsyras av lekfullhet i vid mening för alla 
åldrar där offentlig konst och konstnärligt och platsspecifikt utförda element lockar till upplevelse, vistelse och aktivitet, 
men där även konkret lek är en bärande del av förslaget. I å- rummet  mellan de stensatta kajsidorna formas ett lekfullt 
utformat promenadstråk som en svagt böljande våg som följer vattnets rörelse  – en Low line. Korsningspunkten mellan 
det förlängda esplanadsystemet och ån är förslagets nod. Här förvandlas mursidorna till trappor som löper ända ner till 
vattnet på båda sidor om ån mellan broarna, och formar en storslagen mötesplats.

BELYSNINGSPROGRAM

Förslaget innehåller funktions- och trygghetsbelysning samt effektbelysning. De stora solitära träden effektbelyses, 
liksom nya och befintliga konstverk, vattenarrangemang och ängsytor på Slottstorget. Den ovala formen markeras 
med ljus som accentuerar murkanten och ger ett släpljus ut på torgytan. På hårdgjorda torgytor placeras master där 
armaturerna riktar ljuset åt olika håll. Traditionell stolpbelysning föreslås längs med gator. Paviljonger och tak ljussätts. 
Den inre raden av Rådhusesplanadens värdefulla lindar belyses vilket  förstärker och skapar ett inbjudande inre parkrum. 
Rådhustorgets ovala mittform får effektbelysning i marken som extra förhöjning av ytan i form av skidskoskär utförda 
av mästare i figuråkning, som tidigare var en OS- sport. I å- rummet läggs ett ljus längs med bryggans ytterkant som 
accentuerar formen som speglas i vattnet. Gångytan belyses med armaturer vid mursidorna.
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ADDERAT
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BELYSNING I MÖNSTER UNDER ISEN

FASADBELYSNING AV RÅDHUSET
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LJUS PÅ 
UTSIDAN AV FORMEN

EFFEKTBELYSTA 
PLANTERINGAR

LJUSSATT BRO MED FÄRGAD EFFEKTBELYSNING



GÄVLE  RUNT

P

P

P

P

PP

P

BIL

GÅNG

BUSS

CYKEL

STRATEGI FÖR GENOMFÖRADE:

ETAPP 1: Slottstorget inklusive delarna ner mot ån mellan broarna. Området är i stort behov av förändring som kommer att få stor effekt. 
Den viktiga kontakten mellan norr och söder där Slottstorget är en länk stärks tidigt. Korsningspunkten där Gavle å möter Rådhusesplanaden 
befästes.
ETAPP 2: Restaurering av Rådhusesplanaden och Rådhustorget bidrar till sammanlänkningen av Slottstorget. Förnyelsen befäster och förbättrar 
centrumhållplatsen. (Kan om budgeten tillåter ingå i etapp 1). 
ETAPP 3: Undersökning och eventuell upprustning av  kajernas murverk och rustbäddar utföres för att sedan kunna bygga om gatorna med nya 
sektioner där gång- och cykelstråken förbättras och miljöns stadsmässiga karaktär lyfts med nya beläggningar och ny möblering. 
ETAPP 4: Som kronan på verket anläggs bryggsystemet som utgör å- promenaderna nere vid ån. Denna del har inte samma sammanbindande 
funktion som delarna i etapp 1-3,  och kan därför hanteras oberoende av de andra etapperna.  

KONSTPROGRAM

Gävle har en mycket tydlig profil som stark konststad. Genom åren har konst av mycket hög kvalitet tillförts det offentliga rummet. 
Rådhusesplanaden utgör en mycket stark axel med fantastisk konst,  tillsammans med Henry Moores skulptur Tredelad vilande kvinna, 
draperad på Slottstorget. Vi anser inte att det i dagsläget finns behov av större satsningar på nya permanenta, traditionella konstnärliga inslag. 
Däremot föreslås en förflyttning av Moores skulptur till annan plats på Slottstorget och Carl Milles Najad från den nu mycket styvmoderliga 
placeringen i hörnet av torget till en mer framträdande och värdig placering i anslutning till ån. Utformningen av förslagets alla delar, t ex 
vatten, lek och paviljonger, ska ses som konstnärligt integrerade delar av helhetslösningen som stärker de offentliga miljöernas karaktär och 
identitet, och som kommer att vidareutvecklas i samarbete mellan konst, arkitektur och landskapsarkitektur.

Som en komplettering till den permanenta konsten skapas två platser för temporära konsthändelser. En i form av en konstpaviljong vid ån 
i anslutning till Länsmuseet. Den andra i Slottsparken i form av ett fundament för tillfälliga konsthändelser. Ett utmärkt exempel på en väl 
fungerande parallellt projekt är Fourth Plint på Trafalgar Square i London. Det krävs mycket för att hålla en hög nivå och för att bibehålla 
kontinuiteten i den här typen av projekt, i jämförelse med permanenta skulpturer. Gävle med sin starka konsttradition och starka institutioner 
kommer att kunna hantera detta på ett bra sätt. Ett förslag är att Gävle Konstcentrum administrerar platsen i Slottsparken medan Länsmuseet 
tar hand om paviljongen. På så sätt kan inriktningarna skifta och en positiv tävlingssituation uppstå.

TRAFIKLÖSNING

Gångtrafik: I förslaget omvandlas kajpromenaderna närmast ån till funktionella och stilfullt gestaltade gångstråk som kopplar samman de 
centrala torgen och målpunkter längre bort. På både gång- och cykelbanorna föreslås en slät och tillgänglig beläggning bestående av natursten 
som harmonierar med kajernas stenmurar. I raden mellan lindarna bildas en möbleringszon med plats för bänkar, soffor ev cykelplatser m m.

Ett flertal nya gångvägar över ån förbättrar kopplingarna mellan Slottstorget och Rådhustorget. Utmed hela stråket prioriteras fotgängare 
framför biltrafik och det är möjligt att förflytta sig från Slottstorget till de centrala torgen utan att behöva invänta passerande bilar och bussar. 
För att inte försämra busstrafikens framkomlighet väsentligt är den nya bussgatan på Slottstorgets norra del den enda plats där fotgängare ges 
lägre prioritet än motorburen trafik.

Cykeltrafik: Cykeltrafiken ges två nya korsningsmöjligheter över Gavleån vilket skapar förutsättningar för att fördela cykelflödena i centrala 
staden på ett mycket effektivt sätt. Det nuvarande och välfungerande cykelstråket i esplanaden norr om ån behålls vilket innebär att cyklister i 
nord-sydlig riktning även fortsättningsvis behöver byta sida i anslutning till ån. Sidbytet underlättas genom att minska bil- och kollektivtrafiken 
i direkt anslutning till korsningspunkten. Kajerna öppnas upp för cykeltrafik vilket skapar en ny gen och attraktivt utformad koppling i öst-
västlig riktning mellan centrala Gävle och centralstationen, och i förlängningen Alderholmen. För att skapa förutsättningar för stråket på Norra 
Strandgatan görs mindre inskränkningar i biltrafikens nuvarande ytor mellan Fältskärsleden och Norra Rådmansgatan.

Kollektivtrafik: Norr om korsningen med Hamiltongatan leds norrgående busstrafik på Södra Kungsgatan i reserverat busskörfält som strax före 
Kungsbron övergår i en bussgata för passage över Slottstorget. Slottstorgets hållplats utformas med möjlighet till omkörning av bussar som 
angör hållplatsläget.

Biltrafik på Norra Strandgatans sträckning mellan Kungsbron och Rådmansbron utgår i förslaget och endast busstrafik i östlig riktning föreslås i 
en bussgata som leds norr om Norra Strandgatans öst-västliga cykelstråk. Sträckans primära syfte i nuläget är att magasinera trafik, förslaget gör 
att ytan nu kan tas i anspråk som vistelseyta med ökade stadsmässiga kvalitéer som kopplar samman Slottstorget med Rådhustorget och ger 
gående och cyklister ökad framkomlighet. 

För att reducera antalet bussar som leds via Norra Strandgatans bussgata föreslås att linje 1 leds om via Nygatan. Att begränsa antalet 
bussar i detta läge ger goda förhållanden för gång- och cykeltrafiken och Norra Strandgatans i nuläget signalreglerade korsningar med Norra 
Kungsgatan och Norra Rådmansgatan kan regleras med väjningsplikt för trafiken. Detta medför att linje 1 i förslaget får ändrade hållplatslägen 
på Rådhustorget, samt nytt hållplatsläge vid Gävle Central. Framkomligheten blir god både för södergående motortrafik på Norra Kungsgatan 

SEKTION A-A OCH PLANUTSNITT ÖSTRA DELEN AV NORRA STRANDGATAN, SKALA 1:100SITUATIONSPLAN 1:1000
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och för norrgående trafik på Norra Rådmansgatan, vilka är de stora kollektivtrafikstråken. Bussgatan på Norra Strandgatan gör att befintlig 
linjedragning för stadsbusslinje 15 och 91 kan behållas samt att möjligheten att vända runt bussar på Rådhustorget bibehålls. Även eventuell 
regional busstrafik från Rådhustorget kan färdas österut på Norra Strandgatan. Busskörfält, bussgata och hållplatsens utformning på Slottstorget 
ger kollektivtrafiken god framkomlighet och förutsägbara restider för samtliga bussar. Vidare utredning kan ge svar på om bussgatan på 
om Norra Strandgatan skulle kunna tas bort helt, för ytterligare ökade kvaliteter för stadslivet med ännu större förbättringar för gång- och 
cykeltrafiken.

Biltrafik: Förslaget innehåller restriktioner för biltrafikens framkomlighet i syfte att prioritera stadslivet och resor med kollektivtrafik, cykel 
eller till fots, men tillgängligheten till centrum för biltrafik är fortsatt god. Förslaget leder för biltrafiken till att Norra strandgatan delas upp i 
en västlig och östlig sträckning vilket innebär  förändringar. Dels att möjligheten att köra österut på Norra Strandgatan utgår för biltrafik som 
ankommer från Norra Strandgatan väster om Kungsbron samt för biltrafik från Södra och Norra Kungsgatan. Dels att biltrafik som ankommer 
via Norra Strandgatan öster om Norra Rådmansgatan ej når Norra Kungsgatan, Kungsbron eller Norra Strandgatans stäckning väster om Norra 
Rådmansgatan. Tillgänglighet till stadens parkeringshus är fortsatt god i  förslaget.
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Slottstorget har karaktären av ett parktorg där stora, svagt sluttande och modellerade gräs- 
och ängsytor dominerar. Det gröna centrala rummet formas som en stor oval placerad 
diagonalt över hela torget för att skapa en tydlig och stark, sammanhållen helhet. Den 
enkla men kraftfulla formen hålls ihop av en bred platsspecifik mur som rör sig i en mjuk, 
böljande rörelse runt torget, anpassad efter de olika situationerna. I nordost formas 
muren till en sittrappa, i sydost en sittmur, i sydväst bildar den skärm mot parkeringsytan 
och i nordväst formas återigen en mur med sitthöjd som ramar in det lilla rummet för 
uteserveringen. Mitt på Slottstorget, framför Slottets entré och Västra Islandsgatan, ligger 
murens överkant i liv med marken. Som en påminnelse om den historiska förbindelsen 
över torget i öst- västlig riktning. I slottsentréns förlängning förstärks axeln ut på torget 
i ett breddat parti som består av en grusad yta flankerad av befintliga stora lindar, 
skyddade sittplatser och perennplanteringar med ängsväxter. Som ett komplement till 
huvudstråken runt den gröna ovalen, föreslås gena stigar som genomkorsar platsen och 
leder in till och förbi viktiga aktiviteter. Förslaget ges en flexibel och långsiktigt hållbar 
lösning, där ingående delar kan utvecklas och förändras över tid efter behov inom ramen 
för den starka och enkla grundstrukturen. Den mänskliga skalan tas om hand genom stor 
omsorg i kompletterande lägre vegetation, mindre intimare platser i valda lägen och i 
detaljbearbetningen av möblering och utrustning, konst, paviljonger, beläggning  och 
andra ingående element.

Den centrala parkdelen ligger i en hårdgjord torgyta som når från fasad till fasad och ner 
mot ån, vilket gör att hela platsen upplevs visuellt som en helhet. Den rymmer många 
olika funktioner som hålls ihop av en enhetlig beläggning som läggs även på gatan vilket 
signalerar att fordon kör in på ett torg. Ur trafiksynpunkt syftar denna åtgärd till att dämpa 
hastigheten och skärpa uppmärksamheten. De bevarandevärda lindarna stammas upp för 
att öka sikten under träden. Som komplement till de stora befintliga parkträden föreslås 
rader av mindre blommande körsbärsträd i olika sorter på de hårdgjorda torgdelarna för 

SOMMARPERSPEKTIV SLOTTSTORGET

LÄNGDSEKTION B-B SLOTTSTORGET - SKALA 1:200

PLANUTSNITT SLOTTSTORGET SKALA 1:400

Fourth Plint på Trafalgar Square i London. 
Ett fundament som vid anläggandet av torget 
förblev tom, pengarna räckte inte till att gjuta 
den staty av William IV som planerats. Plinten 
stod tom i 150 år. 1999 bestämdes att platsen 
skulle upplåtas för tillfälliga konsthändelser. 
Efter tre lyckade försöksår (1999-2001) har nu 
projektet permanentats.

att ta ner skalan och tillföra andra kvaliteter under fler årstider. Torgets huvudattraktion 
vintertid är självklart Gävles julbock, som får en mer central placering i parkmiljö.  Andra 
vinteraktiviteter och kvaliteter är den dramatiserade sluttningen som blir en lång skön 
pulkabacke, uppvärmda lysande möbler intill biblioteket och en bokpaviljong som är öppen 
året om. Gungorna är attraktiva under alla årstider och med omsorgsfull belysning blir de 
använda även då dagarna blir mörka tidigt. Det höga, torra gula ängsgräset som lyser inifrån 
ger torget en speciell atmosfär när blomningstiden är över och vintertid när snötäcket är 
tunt.

Vid den befintliga restaurangen formas permanenta terrasser som länkar ihop behovet av 
uteservering med torgets gestaltning. Befintliga stora träd bevaras och buskplanteringar 
i slänt tas bort och ersätts med trappor och terrasseringar för att synliggöra och förbättra 
flöden till de befintliga butikerna belägna i byggnaden i sydost. I anslutning till biblioteket 
skapas ett kulturtorg som ska stödja dess verksamhet på olika sätt. Här finns en bokpaviljong, 
sittplatser, uteservering och plats för en liten permanent scen för mindre evenemang. 
Paviljongen placeras som fondmotiv från Rådmansgatan och Rådhusesplanadens östra 
gångbana och annonserar bibliotekets entré från olika håll. En kontemplativ plats som 
förstärker kulturtorgets identitet och betydelse. Tanken är att den låses upp och stängs av 
bibliotekspersonal. Här kan man lämna in sina privata böcker och byta till sig nya. Paviljongen 
är inte bemannad. Den sluttande marken närmast fasaden formas till låga terrasser, ca ett 
trappsteg höga, som ger bättre vistelseytor. Kulturtorget fortsätter runt hörnan, där långa 
bänkar med tillhörande bord föreslås för att möta nya behov i det offentliga rummet som 
att använda dator, jobba etc. Torget får en naturlig fortsättning i en trappning ned mot ån 
och en liten platsbildning vid vattnet. Här ryms även en större cykelparkering. Kulturtorget 
har direktkontakt med parkdelen och den stora sluttande gräsytan med den södervända 
trappningen som avslutar gräsytan mot torget i nordost.
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SENT HÖSTPERSPEKTIV, SLOTTSTORGET  FRÅN KUNGSBRON 

FUNKTIONER / PROGRAMMERING

PLANUTSNITT BELÄGGNING SÖDRA KUNGSGATAN VID SLOTTSTORGET, SKALA 1:100 SEKTION C-C VÄSTRA SLOTTSTORGET OCH 
SÖDRA KUNGSGATAN, SKALA 1:100

Den konstnärligt utformade vattenleken, som lockar barnen till aktivitet som komplement till stillasittandet och läsandet i och vid biblioteket, 
är Rådhusesplanadens förlängning på Slottstorget. Över ån blickar man över till andra sidan där axeln fortsätter i Kung Kristoffers park upp 
till Rådhuset och vidare norrut. Vattenkonstleken ligger i en sluttande gräsyta och består av rinnande vatten i ränndalar som samlas upp i 
små dammar, där vattnet sprutar och bubblar. I mitten placeras ett fundament som plattform  för tillfälliga konsthändelser och för Gävles 
traditionella julbock som placeras här juletid. Den stora generösa gräsytan fungerar utmärkt som publik plats vid medelstora event. En tillfällig 
scen kan placeras på den hårdgjorda ytan torgytan mot ån, på bussgatan, eller på gräsytan. Längs med hela Södra Kungsgatan föreslås en bård 
med perenna ängsliknande gräs och blommande arter för att skapa en trevlig och lockande promenad över torget och följa upp den ensidiga 
allén på andra sidan gatan. Ytan kommer att vara ett lockande blickfång på långt håll norrifrån, då torget reser sig mot söder. Mot söder 
frigör sig några ovala ängsytor som vandrar ut och möter vattenleken. Ängen dämpar också intrycket av bilarna och skapar känslomässigt 
avstånd till och skydd mot den trafikerade gatumiljön, och därmed en tryggare miljö. Ängsytan stör inte sikten när man rör sig på Slottstorget, 
men åstadkommer ett inre rum för barn och för vuxna som slagit sig ner i gröngräset. På vårarna bildar bården en blommande lökmatta i 
spännande färger och former. Skulpturen av Henry Moore Tredelad vilande figur, draperad flyttas söderut i siktlinjen från Södra Kungsgatan 
mot norr, för att skapa en större sammanhängande gräsyta. 

I axeln norr om Slottstorgets busshållplats föreslås ett liten vattenpaviljong, ett poetiskt rum som skyddar från regn, men synliggör regnvattnet 
som samlas upp och rinner ner i mitten och vidare ner i en del av den breda trappan som utformas som en vattentrappa. De stenlagda 
trapporna kompletteras växelvis med träsitsar i hela trappans bredd. Ute I vattnet föreslås ett fontänarrangemang som ytterligare förstärker 
noden och vattentemat. Fontänerna ger ett porlande ljud som skapar en fin nere vid ån och dämpar trafikljuden. 

Väster om Kungsbron i närheten av hörnan mot slottsmuren framför slottet placeras en lågmäld kiosk/ cafépaviljong med offentlig wc i 
ett mindre trafikstört läge, med uteservering i det lilla parkrummet som formats för vistelse och i vilstolarna på bryggan intill ån strax norr 
om torget. Aktiviteter och upplevelser förstärks i denna del av parktorget. Ängsplanteringar vandrar in på gräsytan söderifrån som formar 
spännande mindre rum för lek och avskildhet. Här anordnas sittplatser i skyddade nischer på grusad yta, som även kan användas för t ex 
boulespel, intill blomsterprakten. Söder om denna brer en äng ut sig. Ängsväxter gynnar insektslivet, bl a olika fjärilsarter, och förstärker 
därmed spridningskorridoren i Gävles gröna stråk. I ängen sparas gläntor ut med lek för barn och vuxna. Här föreslås gungor i elegant 
bågformade stålkonstruktioner i olika storlekar för alla åldrar. Muren avskiljer parkeringsplatserna från ängen och leken. Parkeringarna samlas 
ihop i denna del. 
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PAVILJONGER

Paviljongerna är utspridda i tävlingsområdet med målet att de ska upplevas som en familj 
med tydligt släktskap sinsemellan. Varje paviljong är dock individuellt anpassad efter 
platsen den står på och programmet den tilldelats. De lyfter fram och synliggör Gävles 
institutioner och skapar ett rikare offentligt rum. För att tydliggöra släktskapet återkommer 
tydliga former och materialval i samtliga paviljonger. Materialen är lackat mörkgrått stål, 
naturfärgad furu och glas. Formelementen är klassiska i modern tolkning. 

VATTENPAVILJONGEN

Placerad vid vattnet mellan Kungsbron 
och Rådmansbron.

Stomme av lackat stål. Glastak som slut-
tar mot hål i mitten där vattnet rinner ner 
och vidare till ån via “vattentrappa”.

Ett poetiskt rum som skyddar från reg-
net men förstärker ljudet och känslan av 
regnvattnets väg till ån. En given framtida 
mötesplats för Gävlebor.

CAFÉPAVILJONGEN

Placerad i Slottstorgets nordvästra hörn.

Stomme och väggar av lackat stål. Glaspar-
tier med samma profilsystem som övriga 
väggar. Glastak med invändigt bärverk av 
trä.

Återhållsam form framför slottet. En sluten 
del för toalett och kök, en öppnare glasad 
del för servering.

BOKPAVILJONGEN

Placerad vid sidan om Biblioteksentrén.

Stomme av lackat stål på utsida, Träs-
tomme på insidan. Båda i bokhyllestruktur. 
Glastak med invändigt bärverk av trä.

Lyfter ut biblioteket på gatan. En kontem-
plativ plats där besökaren är akustiskt 
isolerad från omgivningen men visuellt 
närvarande.

ELEVATION SKALA 1:100ELEVATION SKALA 1:100

ELEVATION SKALA 1:100
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Den nedre å- promenaden löper i en slinga på både norra och södra sidan i det rum som bildas av kajernas stensatta 
murar mellan centralbron och den nya bron i väster. Här rör man sig i en lugn och stilla miljö, bortkopplad från 
kommers, stress och livlig trafik. Ån bryter stadskärnans regelbundenhet och tillför andra upplevelsekvaliteter 
och värden. Här finns en outnyttjad oas, en miljö med ett stycke natur om bildar kontrast till staden. Vi kallar vår 
promenadslinga för Low line för att tydliggöra den potential och särskiljande egenskaper å- rummet besitter. 

I slutet på slingan i öster och väster anläggs tillgängliga ramper. Träbryggorna är generellt tre meter breda. I vissa 
partier delas bryggstråket i två parallella stråk för att skapa en varierande och spännande, lekfull och upplevelserik 
promenad. I dessa partier får minst ett stråk en svagt böljande form i längsriktningen, som om man följde vågornas 
rörelse. Det finns alltid ett stråk som är tillgängligt och där man kan gå torrskodd även när det är högvatten. Dessa 
bryggor ligger på minst 1.0 m höjd. I vissa partier närmar sig den böljande bryggan lägre vattennivåer, för att göra 
promenaden extra spännande och upplevelserik. När stråket passerar under Rådmans- och Kungsbron  anläggs 
promenaden i ett tråg med en kant mot omgivande högsta vattennivå. 

 Längs med bryggstråket anläggs små platser av trädäck som byggs ut i ån på valda ställen där man kan stanna till 

LÄNGDSEKTION D-D NORRA ÅRUMMET - SKALA 1:400

PLANUTSNITT ÅRUMMET - SKALA 1:400
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UTSKJUTANDE 
PLATSER

NATUR-ÅRUM
MED Å-PAVILJONG

under sin promenad och angöra med båt och kajak. Platser föreslås nedanför hotellets nya baldakinpaviljong 
som inhyser ett litet café och nedanför Länsmuseet som lyfter ut och ner konsten i å- rummet i en liten 
konstpaviljong för temporär konst, bl a videoverk, som går att ta del av även från den norra å- promenaden. I 
anslutning till bibliotekets kulturtorg föreslås en trappa ned till ån och en liten plats, likaså nedanför den nya 
cafépaviljongen på Slottstorget. I väster på den norra sidan föreslås en å- paviljong där information om Gavleåns 
flora och fauna samt möjliga aktiviteter i och vid ån presenteras och där kajaker kan hyras, som ett utflyktsmål 
för Gävles skolelever och allmänheten. Öster om bryggstråket på den södra sidan föreslås en serie med mindre 
träbryggor, små platser i den natursköna och vildare delen av ån, för avskildhet och fiske. På den norra sidan är 
det möjligt att förlänga en enkel brygga vidare mot Boulognerskogen. 

Det tre meter breda bryggdäcket fästes företrädesvis med konsolkonstruktion, av stålbalkar HEB, i kajernas 
stenmurar. Där undersökning  visar att kostsamma restaureringsåtgärder av kaj och rustbäddar behövs för 
denna lösning, föreslås istället att dessa bryggor pålas. Rörpålar borras eller slås med rostskydd av betongfyllda 
PE- rör i botten. Trädäck med större bredd än tre meter pålas alltid. Trappade lågdelar ned mot ån hängs upp i 
stålprofiler som fästes i pålverket, för att minska höjd och därmed minimera underhåll. 

GAVLEÅN
BIBLIOTEKETS FÖRLÄNGDA RUM, 
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PLANUTSNITT ÅRUMMET - SKALA 1:400
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TIDIGT HÖSTPERSPEKTIV, ÅRUMMET FRÅN VÄSTRA GAVLEÅN

REFERENSBILDER

REFERENSBILDER

åRUmmET

PRINCIPSEKTION KONSOLAD BRYGGA - SKALA 1:100PRINCIPSEKTION PÅLAD PLATS I BRYGGA  - SKALA 1:100

TRÄDÄCK 125x50mm, 
LIGGANDE PÅ REGLAR 
200x50 S 900. PÅ 
LÄNGSGÅENDE STÅLBALKAR 
HEB 240 GALVADE OCH 
LACKADE MED EXPOXIFÄRG 
OCH MED ROSTMÅN FÖR 
LÅNG OCH UNDERHÅLLSFRI 
DRIFT.  TRÄDÄCK HÅLLER CA 
40 ÅR. UNDERREDE AV STÅL 
CA 100 ÅR.

STÅLPROFIL 200 mm HÖG

GAVLEÅN

MUSÉETS FÖRLÄNGDA RUM, 
KONSTPAVILJONG

HOTELLETS FÖRLÄNGDA RUM, 
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RÖRPÅLE RR115/63 
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KONSTPAVILJONGEN

Placerad vid vattnet framför konstmuseet. Stomme och väggar av lackat stål, framsida 
av glas utan profiler. Bakre vägg klädd med LED-skärm.  Lyfter ut Konstmuseet på ga-
tan. En projektor av konst för hela Å-rummet. Synlig från andra sidan ån men också ett 
rum i sig. En visuell bro. Betraktaren i norr och utställning i söder. 

Å-PAVILJONGEN

Placerad vid vattnet mittemot Slottet. Stomme och väggar av lackat stål. Glaspartier 
med samma profilsystem som övriga väggar. Invändigt bärverk i tak av trä. Delvis 
glastak. Samlande punkt utmed ån för information om djurliv och möjliga aktiviteter 
i och vid ån.

HOTELLPAVILJONGEN

Placerad framför hotellet. Stomme av lackat stål. Väggar av glas. Glastak med 
stomme av trä.En ny framsida för hotellet invid ån som erbjuder kaffe och skydd 
mot regn i väntan på taxi.

ELEVATION 1:100 ELEVATION SKALA 1:100 

ELEVATIONER SKALA 1:100

HISTORISK BILD, GAVLEÅN
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PLANUTSNITT RÅDHUSESPLANADEN - SKALA 1:400

TVÄRSEKTION E-E RÅDHUSTORGET - SKALA 1:200

PERSPEKTIV RÅDHUSTORGET FRÅN DROTTNINGGATAN

Centrumhållplatsen förstärks visuellt genom busspaviljonger, enkla skärmtak som sträcks ut till  långa, 
sammanhängande enheter som bildar väderskydd med glasade sidor vid busshållplatserna. Här ryms även 
cykelparkeringar och sittplatser. Alla biltrafikytor, och ytor där det idag ligger betongplattor, beläggs med 
natursten i ett modulsystem där det största formatet återfinns på gångytor, det mellersta på cykelbanor och det 
minsta på körytor. Dessa avgränsas med kantsten. För att underlätta byten mellan bussar som avgår från olika 
gator föreslås upphöjningar i körbanan på gångtrafikantnivå i lämpliga och strategiska lägen. Beläggningen håller 
ihop rummet från fasad till fasad och signalerar att man kör upp på en specialutformad gata som skiljer sig från 
stadens gatunät i övrigt. Under bussens högtrafiktimmar föreslås en tidsbegränsad hänvisning av privatbilismen. 
Den speciella beläggningen på gatan förbereder trafikanterna på ytterligare förändring och en möjlig total 
avstängning av Rådmansgatan och Norra Kungsgatan för biltrafik på sikt i denna del. 

På platsen i korsningspunkten mellan Rådhusesplanaden och Drottninggatan möts stråk från många olika 
håll. Platsen aktiveras med lek och uteservering i anslutning till de båda caféerna som är placerade i 
marknadspaviljongerna på Rådhustorget. Lekförslaget placerar sig i mittaxeln och ska vara visuellt tilltalande. 
Ett förslag är en cykelkarusell som lockar till aktivitet och som utformas specifikt för platsen med ett samtida 
uttryck, men där idén anspelar på förra seklet. Platsen kompletteras också med sittplatser. 

Rådhustorget ramas in av marknadspaviljongerna som har öppna långsidor för att underlätta flöden över 
torget och ut mot bussgatorna. Ett mer intimt och samlat torgrum skapas, med plats för bl a bondens 
marknad, julmarknad och uteservering. Det bågformade taket tar en tillfällig estetik i bruk för ett permanent 
byggnadsverk som skapar feststämning året runt. Centralt på torget byts den befintliga ovalens smågatsten till 
en något nedsänkt yta med naturstenshällar. Under sommarhalvåret rinner vatten över formen och bildar en 
tunn vattenfilm som reflekterar Rådhuset, blir ett vackert blickfång och något som lockar till lek och vistelse. 
Vattenytan går att passera över, men kan stängas av vid evenemang då större yta behöver tas i anspråk. 
Sommartid placeras små citrusträd ut i stora krukor på torget som anknyter till de uppstammade fuchsiorna 
utställda i Rådhusesplanaden, tillför Rådhustorget grönska och förstärker dess egna karaktär. Vintertid är ovalen 
en konstfrusen skridskois. 

Rådhuset föreslås omvandlas till Saluhall med tillhörande restaurang i bottenplanet och öppnas upp i mittaxeln 
för rörelse genom byggnaden. På södra sidan mot Kung Kristoffer parken finns plats för uteservering i den 
historiska parkmiljön, där utsikten öppnas upp mot ån och Slottstorget med vattenleken och kulturtorget vid 
biblioteket.

RådhUsEspLaNadEN

MARKNADSPAVILJONG,  
CAFÉ, CYKELSTÄLL

SITTMÖBLERVATTENSPEGEL MED FONTÄN MARKNADSPAVILJONG,  
CAFÉ, CYKELSTÄLL

BUSSPAVILJONG
 SITTPLATSER, CYKELSTÄLL

BUSSPAVILJONG
 SITTPLATSER, CYKELSTÄLL

MARKNADSPAVILJONGEN

Placerad längs Rådhustorgets 
långsidor.

Stomme och väggar av lackat stål. 
Glaspartier med samma profilsys-
tem som övriga väggar. 

Glastak med invändigt bärverk av 
trä.

Torgmarkisen. En sammanhål-
lande/inramande marknadspavil-
jong för Rådhustorget. Det bågfor-
made taket ger en tillfällig estetik 
till något fast och bestående.

BUSSPAVILJONGEN

Väderskydd vid busshållplatser och över cykelparkering.

Pelare, Tak och Pollare i lackat stål. Glas vid väderskydd i stålprofiler. 

Utformad på enklaste vis för att inte ta för stor plats eftersom den 
återkommer i förhållandevis stor utsträckning både som busshållplats och 
cykelställ.

ELEVATION MARKNADSPAVILJONG SKALA 1:100

ELEVATION BUSSPAVILJONG SKALA 1:100
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