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Sammanfattning

Gävle är en stad i stark utveckling - det syns tydligt i ökat bostadsbyggande och en 
positiv infl yttning av såväl medborgare som företag. Den Centrumplan som 
beslutades av Kommunfullmäktige i april 2014 pekar ut inriktningar för att utveckla 
stadsmiljön och skapa utrymme för människan i staden – förstärka stadslivet.

I Centrumplanen lyfts Slottstorget fram som en plats med potential att rymma mer 
stadsliv och utgöra en viktig social mötesplats. Torget angränsar till två av Gävles 
viktigaste gröna och blå stråk; Rådhusesplanaden och Å-rummet. Stråken föreslås att 
utvecklas bland annat genom ökad tillgänglighet och med ökad vattenkontakt. Utform-
ningen är viktig för att stärka kopplingen mellan norr och söder och stärka stadskärnan 
som en helhet.

För att skapa en mötesplats med hög nivå på gestaltning och funktion som inryms i en 
helhet och hanterar de båda stråken bjuder Gävle kommun in till en projekttävling för 
utvecklingen av Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden.  

Om tävlingen

Tävlingen arrangeras av Gävle kommun och genomförs i samarbete med Sveriges 
Arkitekter. 

Genom en öppen prekvalifi cering mellan den 16 maj och den 25 juni har fyra tävlande, 
och deras samverkanspartners, valts ut att delta i tävlingen. Endast dessa har rätt att 
inkomma med tävlingsförslag: 

 »  BIG – Bjarke Ingels group 
 »  Karavan landskapsarkitekter AB
 »  Nivå landskapsarkitektur AB
 »  Nyréns Arkitektkontor Aktiebolag

Tävlingen syftar till att få fram kvalitativa förslag, till utformning av Slottstorget, 
Å-rummet och Rådhusesplanaden, med hög ambition i gestaltning och funktion. 

Inkomna tävlingsförslag bedöms av en jury. De deltagare som bjuds in kommer att 
erhålla ett arvode om 300 000 SEK vardera efter att juryn godkänt inlämnat tävlingsför-
slag. 

Samhällsbyggnad Gävle avser därefter att förhandla med den vinnande förslagsställaren 
för att ta fram projektering för etappvis genomförande av förslaget. Projekteringen 
påbörjas efter avslutad tävling i mars-april 2015, med genomförandestart under 2016.
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Inbjudan

Gävle kommun, genom Samhällsbyggnad Gävle, inbjuder till en projekttävling för 
Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden i Gävle. Tävlingen genomförs i samarbete 
med Sveriges Arkitekter.

Syfte och målbild

Gävle är i en expansiv fas där staden växer och utvecklas. Med en befolkningsökning på 
ca 1000 personer om året ökar också behovet av tillgängliga, trygga och attraktiva 
off entliga rum. Genom en attraktiv stadskärna förstärks centrums funktion som 
mötesplats för handel, aktiviteter, evenemang och människor – året runt, dygnet runt. 

Projektet syftar till att få fram ett väl gestaltat, utvecklings- och genomförbart förslag till 
utformning av Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden, samt att upphandla 
arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget.

Målsättningen är en gestaltning där stråkens egna karaktärer förstärks och en helhet 
skapas samtidigt som platsbildningarna ges en egen identitet. Platsernas befi ntliga 
kvaliteter ska värnas och utvecklas och sammanhanget dem emellan ska stärkas. 
Utformningen ska genomsyras av hög kvalitet med avseende på funktion, utformning 
och hållbarhet.  Stadsrummen ska kunna användas till olika aktiviteter oberoende av tid, 
årstid eller folkmängd. Föränderligheten är en attraktivitet i sig och variationen stärker 
stadens utbud.

Bakgrund 

Projekttävlingen är en del av genomförandet av den Centrumplan som Kommunfull-
mäktige antog i april 20141. Planens övergripande målbild är att stärka stadslivet och 
göra Gävle ännu mer attraktivt – för oss som redan bor här, för alla som fl yttar hit och för 
alla våra besökare.

För att uppnå målbilden föreslås strategier såväl som ett antal fysiska åtgärder. Till 
planens inriktningar fi nns ett antal ställningstaganden angivna, de ska vara utgångs-
läge för den framtida utvecklingen. Ett av Centrumplanens viktigaste förslag är att skapa 
ett park- och torgrum med kulturfokus, som inbjuder till aktivitet på Slottstorget. På det 
nya Slottstorget ska det fi nnas utrymme för unga och gamla, män och kvinnor, kultur 
och natur – och givetvis den traditionsenliga Gävlebocken. Slottstorget ska bli ett 
komplement till det populära Stortorget och stärka kontakten mellan norr och söder. 

Centrumplanen föreslår också utveckling av Gävles viktigaste gröna och blå stråk, 
Rådhusesplanaden och Å-rummet. Rådhusesplanaden kantas av över hundraåriga lindar 
som skapar en stark rumslighet och ger struktur till gaturummet.  Esplanaden är en 
viktig knutpunkt för kollektivtrafi ken och rymmer stadens centrumhållplats såväl som 
det kulturhistoriska landmärket Rådhuset och det angränsande Rådhustorget. Gavleån 
erbjuder såväl utmärkt fi ske mitt i staden, som rekreation och vila. 

Tillsammans utgör platserna och stråken några av Gävles mest centrala mötesplatser. 
Här rör sig dagligen tusentals gävlebor på väg till eller från staden. För att utnyttja 
områdets kapacitet och därmed stärka Gävle centrum ska tävlingen syfta till att ta fram 
ett helhetskoncept för områdets utveckling. 

1 www.gavle.se/centrumplan

Ovan: Stadsliv i Gävle
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Uppgiften består i att presentera ny utformning för några av centrala Gävles viktigaste 
platser och stråk så att de bidrar till utvecklingen av staden och ett ökat stadsliv i centrala 
Gävle.

Å-rummet och Rådhusesplanaden utgör stommen i stadens struktur och är viktiga 
rörelse- och rekreationsstråk mitt i Gävle. I förlängningen av Rådhusesplanaden mot 
Söder vilar Slottstorget som en viktig länk mellan stadens norra och södra delar. Här ska 
en ny platsbildning förstärka kopplingen och en inspirerande aktivitets- och mötesplats 
med kulturfokus skapas. 

Tävlingsområde

Området avser Slottstorget avgränsat av omgivande bebyggelse åt öst, Slottets mur åt 
väst. Å-rummet från Fältskärsbron till Norra Skeppargatan samt Rådhusesplanaden till 
Nygatan. 

Tävlingsförslaget ska presentera en ny utformning för de båda torgen samt kopplingen 
dem emellan. För å-rummet presenteras principer för ökad vattenkontakt och rörelse-
stråk längs med Gavleån. 

Rådhusesplanaden norrut har höga kulturhistoriska värden och ska i huvudsak bevaras, 
fokus i Rådhusesplanaden läggs på utformningen av Rådhustorget och den omgivande 
centrumhållsplatsen.

Tävlingsuppgift

Stortorget

Centralstation

Slottstorget

Rådhusesplanaden

Å-rummet

Tävlingsområdets avgränsning

Rådhustorget
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Här följer en beskrivning av förutsättningar för gestaltningen av platserna. Först 
presenteras generella förutsättningar avseende exempelvis tillgänglighet, belysning , 
trafi k med mera. Därefter presenteras förutsättningarna för respektive område närmre, 
utifrån underrubrikerna vision, bakgrund, förutsättningar samt ställningstaganden. 

De ställningstaganden som anges är antagna i Centrumplanen och utgör programkrav. 
Ställningstaganden presenteras i slutet på respektive avsnitt. 

Generella förutsättningar

Förutsättningar och programkrav

Gestaltning och utformning
Gävle är en stad med höga ambitioner kring utformning av stadskärnans rum. Med det 
prisade Stortorget håller Gävle fanan högt vad gäller kvalitet på de platser där människor 
möts. 

Här ska väl gestaltade, tillgängliga och fl exibla miljöer där människor gärna vistas 
fi nnas. Stadslivet är rikt och välkomnande med inspirerande upplevelser och möten för 
alla, dygnet runt och året om. Det är viktigt att gestaltningen, utformning och material 
väljs med tanke på att vara attraktivt och tillgängligt under vinterhalvåret. Gävle vill vara 
en inbjudande  vinter - och julstad med attraktiva ljussatta vinterrum.

En genomgående hög ambition kring gestaltning är av högsta vikt. På platserna och 
längs med stråken ska förutsättningar för ett aktivt stadsliv med mångfald av männis-
kor, kulturer, aktiviteter och avkoppling ges.

Bebyggelse
Tävlingsområdets huvudsakliga avgränsningar, den omgivande bebyggelsen, utgörs av 
arkitektur från senare delen av 1800-talet till senare delen av 1900-talet. Här fi nns bland 
annat Gävles Rådhus och Gävle slott. 

Gävles befi ntliga byggnader ska ange utgångsläge/tas hänsyn till vid utformningen av 
nya tillägg i stadsrummen såsom exempelvis paviljonger. Tillägg kan med fördel 
representera en nutida arkitektur men denna ska ta stor hänsyn till det omgivande 
stadsrummet och tillskapa nya värden. Eventuell ny bebyggelse ska underordna sig 
Slottet, Rådhuset, omgivande byggnadsvolymer och dess utformning samt visa hänsyn 
till kulturvärden, park och trafi ksituation.

Detaljplaner
De planerade förändringarna vid Slottstorget kan komma att medföra behov av planänd-
ring. Befi ntliga detaljplaner fi nns att tillgå via: http://gis.gavle.se/pub/planarkivet/ 

Kulturmiljö
Gävle stad är ett riksintresse enligt Miljöbalken och Riksantikvarieämbetet. Det innebär 
att stadens karaktärsdrag, bebyggelse och esplanadsystem i rutnätsstaden, den medel-
tida bebyggelsen i Gamla Gefl e och södersaneringens bebyggelse är av nationellt intresse. 
I översiktsplan för Gävle stad och tillhörande kulturmiljöbilaga identifi erar Gävle 
kommun de centrala delarna av staden som mycket viktiga ur kulturmiljösynpunkt. 
Ambitionen är att staden ska växa, leva och utvecklas hand i hand med sitt kulturhisto-
riska arv och att kulturmiljön ses som en tillgång i gestaltningen av stadsmiljön.

Tävlande ska redogöra för sitt förhållningssätt till kulturmiljön och de befi ntliga värden 
som påverkas. Som underlag bifogas en kulturhistorisk sammanfattning om viktiga 
årsringar och byggnader inom området.
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Handel
Detaljhandeln är av stor betydelse för Gävle, dels vad gäller arbetstillfällen men även när 
det gäller förmågan att locka besökare från andra kommuner att göra sina inköp i Gävle. 
En attraktiv stadskärna med inspirerande gatumiljöer ökar också handelsstråkens 
attraktivitet. I takt med att befolkningen ökar och besöksnäringen i Gävle utvecklas fi nns 
det en potential för ökad handel i stadskärnan. Detta innebär att utvecklingen av stråk 
och platser också ska syfta till att främja handeln.

Tillgänglighet
Gävle ska vara en välkomnande stad med en stadsmiljö som är tillgänglig för alla oavsett 
funktionsförmåga. Detta innebär att stråk och platser ska utformas med ett genomgå-
ende tillgänglighetstänk som gör att alla kan ta del av stadslivet. 

Ledstråk och andra anpassningar ska integreras i utformningen.

Trafi k
Det ska vara lätt att ta sig till och från Gävle centrum för alla trafi kslag men fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafi k prioriteras i första hand och biltrafi k i andra hand. Vid 
centrumhållplatsen längs med Rådhusesplanaden ska kollektrafi ken ha högsta prioritet. 

I det Miljöstrategiska programmet, antaget av kommunfullmäktige 2013, presenteras 
kommunens inriktning för arbetet med miljöfrågor. Inom trafi kområdet presenteras 
bland annat mål för ett ökat hållbart resande. Målet är att kollektivtrafi kandelen 
tillsammans med fogängarandelen ska uppgå till en tredjedel av resandet, cykel av en 
tredjedel och biltrafi k en tredjedel år 2030. För att uppnå målsättningen måste de fysiska 
förutsättningen för att göra hållbara val för resande förbättras.  
 
Trafi ksituationen inom tävlingsområdet är komplex och en funktionell lösning för 
trafi kföringen är en viktig förutsättning för en hållbar utformning av helheten. 

Oskyddade trafi kanter ska värnas och trafi ksäkerheten är viktig i utformningen av torg- 
och gaturum. Cykelparkering ska placeras i strategiska lägen och erbjuda ramlåsning.

Underlag
Som underlag för trafi ksituationen vid och i anslutning till Slottstorget fi nns utöver 
informationen i Centrumplanen (2014) en trafi kutredning från Trivector traffi  c ”Trafi k-
utredning Slottstorget – med fokus på busstrafi kens framkomlighet” (2014) som bilaga 
till tävlingsprogrammet. 

Gävle kommun har över ett fl ertal år genomfört mätningar av gång- och cykeltrafi k. En 
sammanställning av mätresultatet fi nns som bilaga till programmet.

Genom åren har kommunen gjort ett antal utredningar avseende trafi k i stadskärnan, 
om någon specifi k frågeställning lyfts är de tävlande välkomna att göra förfrågningar till 
tävlingsfunktionär Madelene Håkansson om ett sådant underlag fi nns. Bland annat 
fi nns underlag för den föreslagna trafi klösningen vid Centrumhållplatsen i form av en 
utredning från Sweco Infrastructure -  ”Trafi k i Gävle centrum” (2011). Även äldre 
material fi nns att tillgå.
 
Platserna kommer i huvudsak brukas av oskyddade trafi kanter varför stor hänsyn ska tas 
till upplevelsen för dessa grupper. 
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Konstnärlig utformning
Konstnärlig gestaltning av hög kvalitet skapar trivsel och sammanhang och bidrar till att 
stärka Gävles stadsmässighet och identitet som konststad. Gävle har en lång historia av 
off entlig konst tack vare kommunala satsningar samt Gävle-Dala Järnvägsfond som 
donerat ett stort antal verk till kommunen. 

I förnyelsen av Slottstorget och Å-rummet utnyttjas konstens möjlighet att skapa 
mötesplatser och tillsammans med platsbildande arkitektonisk gestaltning ge rörelse, 
vila, mötesplatser, kulturella upplevelser och utrymme för lekfullhet. 

En plats för återkommande tillfälliga konstprojekt ska etableras inom tävlingsområdet. 
Det handlar om att komplettera Gävles off entliga konstprogram med temporära konst-
projekt i stadsrummet som förnyas årligen. På så sätt skapas nya direkta möten med 
staden, samhälle, historien och den samtida utvecklingen. Vad som ska presenteras på 
den nya konstplatsen kommer att skifta med projektens olika karaktär - något år kan det 
vara fysiska objekt och ett annat år kan det handla om ljud, ljus, text och då kan platsen 
utgöra en plattform för information och konstpedagogik i relation till konsten. 

Den konstnärliga utformningen ska på ett medvetet vis vara en integrerad del av 
helhetslösningen och stärka platserna och stråkens karaktär och identitet. 

Mötesplatser och stadsliv
Gävle strävar efter att bli en ännu mer attraktiv och inbjudande stad. Generösa ytor för 
människor att mötas oavsett årstid, såsom sittplatser i soliga lägen, utrymmen för 
uteserveringar och evenemang ska tillgodoses i utformningen av platser och stråk. 

Grönstruktur och dagvatten
Gävle är en stolt parkstad med stark identitet mot det gröna och blå. Det är av högsta vikt 
att de åtgärder som sker förstärker stadens gröna och blå karaktär och befi ntliga värden. 
Rådhusesplanaden är en viktig grön axel och spridningskorridor som möter den blå, 
Gavleån, mitt i tävlingsområdet. Här fi nns möjligheter för stadsnära rekreation som ska 
tas tillvara.

Vissa träd inom området är viktiga att bevara medan andra kan tas bort, detta presente-
ras i detalj för respektive område. 

Kreativa lösningar för hantering av dagvatten är välkomna men möjlighet att leda 
dagvatten till brunnar fi nns.

Drift och underhåll
Målet är att skapa hållbara och robusta miljöer som tål slitage med en rimlig nivå på 
skötseln. Material ska vara av god kvalitet, vara tåliga samt passa för platsen. Skötsel och 
underhåll ska inte försvåras av komplicerade lösningar och framkomlighet för skötsel- 
och utryckningsfordon ska tillgodoses. 

Skötselnivån kommer genomgående att vara hög inom området och skötas med samma 
intensitet som bland annat Stortorget och Rådhusesplanaden. 

Belysning
Belysning är av stor vikt för upplevelsen av stadsrummet. Förslaget ska presentera 
principer för ljussättning av området för att exempelvis förstärka rumsligheten, öka den 
upplevda tryggheten och som ett element i gestaltningen. Exempel på armaturer ska 
redovisas. 
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Synpunkter från Gävleborna 
Under arbetet med Centrumplanen har ett omfattande dialogarbete pågått. I samband 
med samråd och utställning har Gävleborna getts möjlighet att lämna synpunkter på 
innehållet i planen. Detta fi nns i sammanställt i form av en samrådsredogörelse samt en 
utställningsredogörelse.  

I samband med utlysningen av projekttävlingen har Gävle kommun genom Samhälls-
byggnad Gävle och Kultur och Fritid Gävle gått ut för att komplettera dessa synpunkter 
på en mer detaljerad nivå vad gäller platsernas innehåll och funktioner. En sammanfatt-
ning av dialogen kommer att fi nnas som underlag för de tävlande.

Ekonomi
Tävlingen omfattar ett stort område för att knyta samman stadens viktiga stråk och 
platser och skapa en helhet. Det är därför naturligt att realiserandet av det vinnande 
förslaget kommer att genomföras genom etappvis byggnation. 

För genomförande av åtgärder i Centrumplanen har Kommunfullmäktige avsatt 80 mkr, 
fördelat på 35 mkr år 2016 och 45 mkr för 2017. Därefter kommer delprojekt att genom-
föras utifrån Samhällsbyggnad Gävles investeringsbudget.

Dessa medel kommer sannolikt inte att vara tillräckliga för att genomföra förslaget i sin 
helhet varför genomförbarhet ska redovisas med en föreslagen strategi/föreslagna 
prioriteringar för etappindelning. 

Övergripande ställningstaganden
Åtgärder ska:

 » Stödja målet om ett klimatneutralt Gävle kommun 2050
 »  Utformas på ett hållbart sätt även ur ett driftsperspektiv
 »  Fungera året om och att vinterperspektivet ska fi nnas med
 »  Planeras och genomföras med hög standard på tillgänglighet
 »  Främja barnperspektivet och tilläggas särskild vikt vid utformning av torg/platser. 
 »  Underlätta för människor att leva jämställda liv.

Ställningstaganden trafi k
 » Åtgärderna i Centrumplanen ska medverka till att målen i det Miljöstrategiska programmet förverkligas. 

Detta innebär att gående och cyklister är de trafi kslag som har högst prioritet, följt av kollektivtrafi k och 
sedan biltrafi k. Längs busslinjer med hög turtäthet ska bussen ha högst prioritet. 

 »  Där gaturummet är bredare än vad bil- och kollektivtrafi k kräver ska körbanan smalnas av för att sänka 
hastigheten och sedan skapa mer utrymme för gående och cyklister.

Ställningstaganden konst
 » En plats/plattform för återkommande tillfälliga konstprojekt ska etableras för att aktivera stadsrummet 

och främja delaktighet och dialog med medborgarna.
 »  Förnyelsen av Slottstorget och Å-rummet ska ha en off ensiv satsning på genomgripande konstnärlig 

gestaltning, för att skapa lekfulla och upplevelserika stråk och mötesplatser.

Ställningstagande handel
 » Handelsområdet kring Stortorget ska få en bättre anknytning till Söder, genom åtgärder och upplevelser 

som minskar känslan av ”transportsträcka”, och på så sätt knyter ihop stadskärnan.

Ställningstagande kulturmiljö
 » Kulturmiljön och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, stråk, tomter och parker ska ses som en resurs för 

stadens fortsatta utveckling.
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Slottstorget
Slottstorget ligger i Esplanadens förlängning söder om Gavleån och är idag  utformad 
som en trafi kapparat som omger en grön yta. Centralt på Slottstorget står Henry Moore’s 
skulptur ”Tredelad vilande kvinna, draperad” som vintertid får sällskap av den världs-
kända Gävlebocken. Slottstorget angränsar till stadsbiblioteket såväl som Gävle slott och 
har en betydelsefull placering mitt i staden. Här fi nns stora ytor med massor av potential 
till stadsliv.

På 1960-talet skapades Slottstorgets trafi kapparat för att bättre klara de nya trafi kmäng-
der som Riks 13, senare E4, förde med sig genom staden. Målet med den öppna platsbild-
ningen var förutom att förbättra för biltrafi ken att skapa siktstråk mellan Söder och 
stadskärnan. Utsikten mot Rådhuset och stadskärnan är en av platsens stora värden. 

Slottstorget är en plats som många människor passerar dagligen men där få stannar till. 
Detta beror till största del på platsens utformning där trafi ken utgör barriärer såväl som 
negativ påverkan på den gröna miljö den omger. Slottstorget är länken mellan norr och 
söder och utformningen av platsen påverkar hur avstånd i staden upplevs.

På Slottstorgets östra sida ligger områdets starkaste målpunkt och kulturella mötesplats 
- Gävle stadsbibliotek. Biblioteket har öppet 365 dagar om året och har dagligen ca 2000 
besökare. Biblioteket är en viktig nod som skapar liv och rörelse och attraherar en bred 
målgrupp som också ska kunna nyttja det framtida park och torgrummet. 

Vision 

Slottstorget ska tillgängliggöras och utvecklas till en lekfull mötesplats med mänsklig 
skala – som uppmuntrar till aktiviteter och social interaktion, en stark grön parkidenti-
tet och en tydlig koppling till biblioteket, kultur och konst. Slottstorget ska locka barn 
och unga och vara en given mötesplats i staden året runt. 

Det nya Slottstorget ska länka ihop norr och söder och samtidigt fortsätta vara kollektiv-
trafi kens pulsåder genom Gävle och hemvist för den traditionella Gävlebocken.

Platsspecifi ka förutsättningar
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Förutsättningar

Biblioteket
Biblioteket har länge varit under diskussion för en ombyggnation. Lokalerna är i dagslä-
get för små för den verksamhet som bedrivs och en ombyggnation kan komma att bli 
aktuell inom en framtid. En utredning av ett nytt biblioteks innehåll, omfattning och 
placering är kommer att genomföras under hösten 2014. För att skapa fl exibilitet vid 
ombyggnationen ska tävlanden anpassa torgets utformning till att möjliggöra en 
eventuell utbyggnad av biblioteket några meter mot torget. En sådan utbyggnad kan 
exempelvis tänkas för att skapa en inbjudande entré och binda samman inne och ute 
samt för funktioner såsom servering/uteservering. 

Slottet
Väster om Slottstorget ligger Gävle slott. I dagsläget skyms slottet av en ridå av lindar. 
Det är önskvärt att stärka den visuella kontakten mellan Slottet och det angränsande 
Slottstorget.

Restaurangbyggnader
På torgets sydöstra del ligger en byggnad som inrymmer Restaurang Terassen. Byggna-
den uppfördes i samband med omgivande bebyggelse 1961, en tillbyggnad åt söder 
skedde ca 2010. Restaurangen har en generös uteservering med kvällssol som sommartid 
lockar mängder av Gävlebor att njuta av läget.

Vid slottet, närmast å-rummet , fi nns en byggrätt för en restaurang. Det är upp till de 
tävlande att utforma platsen, med restaurang eller på annat sätt. 

Uppförande av mindre komplementbyggnader, såsom liten restaurang-, kiosk- eller 
toalettbyggnad, inom området kan föreslås. 

Konst
I området fi nns i dagsläget ett fl ertal konstverk. Henry Moore´s verk ”Tredelad, vilande 
kvinna, draperad” ska fortsättningsvis ges en framträdande placering på torget men kan 
fl yttas i och med den nya utformningen. Carl Milles ’Najad’ som står i fontänen bakom 
restaurang Terassen kan tas bort. Vid platsbildningen på mitten av Slottstorget fi nns en 
avtryck från Rettigska palatset som en gång stod på platsen, det kulturhistoriska 
minnesmärket kan tas bort. 

Ny konstnärlig utformning
Konstnärlig utformning ska vara en genomarbetad del av gestaltningen av torget. 
Konsten ska vara en integrerad del av helheten, och kan med fördel hålla hög konstnärlig 
profi l, vara nyskapande och lekfull. Den kan bjuda in till delaktighet och bidra till att 
skapa upplevelserika stråk och mötesplatser.

Kulturtorg
Det nya Slottstorget ska ges en tydlig koppling mot biblioteket och vara en mötesplats för 
gävleborna. Här kan fi nnas utrymme för små och stora evenemang, för spontana möten, 
lek, picknick, bokbord och andra aktiviteter, året runt. Ett läge för en permanent scen 
som kan användas för spontana uppträdanden eller mindre evenemang kan med fördel 
integreras i utformningen. Kulturtorget kan med fördel kopplas samman med Södra 
Strandgatan. 

Parktorg
Slottstorget ska ha en stark grön identitet och ska i kombination med kulturtorget vara 
av parkkaraktär. Här ska generösa vistelseytor skapa en grön och inbjudande oas i 
stadsmiljön. 
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På Slottstorgets grönyta står i dag ett antal lindar som planterats i samband med den 
senaste ombyggnationen. Lindarna bedöms inte ha något stort värde och kan tas bort 
eller ersättas inom ytan.

Väster om Södra Kunggatan ligger den andra delen av Slottstorget, ibland kallad Slotts-
parken. Platsen är i dagsläget skuggig och används sällan, här fi nns stor potential att 
inrymma andra funktioner och attraktioner samt att lyfta fram slottet. Parken kantas av 
en lindallé mot Södra Kungsgatan. Dessa träd har ett bevarandevärde.  

Vattenkontakt
Det ska fi nnas möjlighet att närma sig vattnet från Slottstorget och vattenkontakten ska 
vara stark. 

Gävlebocken
Den traditionsenliga Gävlebocken av halm har varje jul sedan uppkomsten på 60-talet 
byggts upp och prytt Slottstorget. Bocken ska även fortsättningsvis ha sin hemvist på 
Slottstorget men kan placeras i ett nytt framträdande läge. 

Trafi k
På Slottstorget fi nns idag en omfattande trafi kapparat som är ett resultat sedan tiden då 
E4 passerade genom Gävle och som ska förändras.  

I dagsläget löper norr- och södergående trafi k på varsin sida av Rådhusesplanaden. Den 
södergående trafi ken går över Kungsbron längs med Södra Kungsgatan och den norrgå-
ende över Rådmansbron över Slottstorget. I höjd med Hamiltongatan möts trafi ken i 
Södra Kungsgatan. Södra Kungsgatan är en viktig nord-sydlig trafi klänk för såväl gående, 
cyklister, bilister och kollektivtrafi k. 

Södra Rådmansgatan och Södra Kungsgatan GD 23 september 1959. 
Flygfoto: Lennart Olofsson.  

Skateboard på Södra Kungsgatan 
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Ställningstaganden
 » Slottstorget ska utvecklas med förbättrade park- och torgytor med plats för både mindre och större 

evenemang.
 »  Slottstorget ska utvecklas med fokus mot kultur.
 »  Gävlebocken ska fortfarande ha en tydlig plats på Slottstorget.
 »  Slottstorgets utformning bör stärka och framhäva kopplingen mot Slottet.
 »  Utvecklingen av Slottstorget ska främja kopplingen och minska avståndskänslan mellan Stortorget och 

Söder.
 »  Biltrafi ken ska fl yttas från Rådmansbron till Kungsbron för att skapa en mer attraktiv yta för park och 

torgrum, med starkare koppling mot Biblioteket och Gavleån. Södra Strandgatan mellan Norra Rådmans-
gatan och Petrégatan stängs samtidigt av för biltrafi k för att ytterligare utveckla parken och torgrummet.

 »  Bussar i sydgående riktning ska gå över Kungsbron och bussar i norrgående riktning ska gå över Råd-
mansbron. Bussens sträckning i norrgående riktning bör för att säkerställa framkomligheten ske i en 
separat bussfi l med start före korsningen Södra Kungsgatan/Hamiltongatan med anslutning över 
Rådmansbron. Bussgatans dragning bör utformas på ett sådant sätt att en större sammanhängande yta 
skapas. 

 »  Kollektivtrafi kens framkomlighet ska prioriteras och får inte försämras i förhållande till dagens lösning.

Norr och södergående biltrafi k ska samlas på Södra Kungsgatan för att skapa en sam-
manhängande parkyta med starkare koppling mot bibliotek och Gavleån. Norrgående 
busstrafi k får en egen bussgata över norra delen av Slottstorget och vidare över Råd-
mansbron. Som underlag för den framtida trafi klösningen fi nns en trafi kutredning som 
bilaga till tävlingsprogrammet. I utredningen förordas ett alternativ men det är upp till 
de tävlande att ta ställning till vilken trafi klösning som skapar den bästa helhetslös-
ningen.

Trafi ksäkerhet såväl som genhet och sammanhållna stråk för oskyddade trafi kanter ska 
värnas och tillgodoses. 

I anslutning till biblioteket ska cykelparkeringsplatser inrymmas. Uppskattningsivs 
behövs en ökning av cykelparkeringsplatser med ca 70 % . Detta innebär att minst 150 
platser ska fi nnas i anslutning till bibliotekets entré. Utöver detta ska minst 100 platser 
skapas vid strategiska platser i samband med den nya utformningen.  

Busshållplats ”Biblioteket” fyller en viktig funktion för tillgängligheten till biblioteket 
och bör bibehålls i närheten av bibliotekets entré. 
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Å-rummet
Gavleån är en stomme i stadens grönstruktur och en viktig ekologisk spridningskorridor 
för stadens biologiska mångfald. Å-rummet är ett viktigt rekreativt grönstråk i öst-väst-
lig riktning samtidigt som det utgör en barriär för rörelser i nord-sydlig riktning. Stråket 
är en viktig länk mellan den centrala staden och Gävle strand, Brynäs och havet.

Å-rummet ändrar karaktär genom staden, från Valls hage i öst till Stadsträdgården är 
karaktären mer naturlig och vattnet mer tillgängligt. Från Strandparken öster om 
tävlingsområdet och ut till havet är karaktären mer strikt med höga kajkanter som 
skapar en begränsad kontakt med vattnet. Å-rummet utgör en viktig källa till rekreation 
i staden och används fl itigt av fi skare. 

Norra Strandgatan fungerar som ett viktigt trafi kstråk i dagsläget. Här samsas kollektiv-
trafi k och bilister då gatan är en viktig länk för rörelsen genom staden. Södra Strandga-
tan tål begränsad belastning varför tung trafi k i dagsläget inte är tillåten på gatan. Södra 
Strandgatan är också entrén mot Gamla Gefl e från vattnet. Å-rummet kantas av fl era 
viktiga byggnader såsom stadens bibliotek, länsmuseum, polishus och Grand hotel. 

Vision
Gavleån är en tillgång som ska göras mer tillgänglig för gävleborna. Vattenkontakten ska 
stärkas med hjälp av nedtrappningar till bryggor och trygga upplevelserika platsbild-
ningar längs vattnet. På båda sidor ån fi nns promenadstråk längs vattnet som utgör en 
del av stadens öst-västliga rekreationsstråk och sträcker sig från Boulognerskogen ända 
ut till havet. 
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Ställningstaganden
 » Å-rummet uppströms Centralbron ska utvecklas till ett rekreationsstråk med strandpromenad längs båda 

sidorna om Gavleån.
 » Södra Strandgatan blir ett park- och torgrum med gång- och cykelstråk från Slottstorget österut, med 

tillåten biltrafi k öster om Petrégatan.
 »  Norra Strandgatan ska kompletteras med cykelfält i bilarnas körbana, alternativt dubbelriktad cykelbana 

på södra sidan av gatan.
 »  Åtgärder för att öka vattenkontakten med Gavleån ska genomföras. Exempelvis genom att anlägga 

bryggor längs Gavleån. 

Förutsättningar

Konst och kulturstråk
Inom tävlingsområdet fi nns det tre konstverk placerade i Å-rummet. Dels de broräcken 
”Fyra broräcken” av Olle Adrin som fi nns placerade på Kungsbron och Rådmansbron 
men också ”Sjöfartsmonumentet” av Juho Suni på Centralbron samt ”Kapslarna: 
Migrationsverk” av Mikael Lundberg i anslutning till Centralbron och Fältskärsbron. 

Mikael Lundbergs verk ska inom kort fl yttas på grund av svårigheter med underhåll. 
Övriga konstverk ska bevaras i sina befi ntliga lägen men kan med fördel lyftas fram i 
gestaltningen som en del i Slottstorget och Södra Strandgatans utveckling som 
kultur-, park och aktivitetsstråk med stärkt vattenkontakt.  

Träd
Å-rummet kantas av lindalléer på båda sidor. Dessa är viktiga för stadens grönstruktur 
såväl som ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Träden ska, så långt det är möjligt, bevaras. 
Det kan vara tänkbart att glesa ut avståndet mellan träden för att skapa mer livsrum för 
de träd som sparas. 

Vattenkontakt
För att bättre ta tillvara den resurs Gavleån utgör ska vattenkontakten stärkas. Dels 
visuellt men också fysiskt genom anläggande av bryggor längs med kajerna. Bryggorna 
ska utföras på ett sådant sätt att de upplevs trygga och har god tillgänglighet. Nedtrapp-
ningar för att komma närmare vattnet kan också vara tänkbart. Det fi nns ett uttalat 
intresse att driva ett café med uteservering i anslutning till hotellet vid Gavleån. 

I den västra delen av Å-rummet fi nns förslag på att anlägga en gångbro i Slottsgatans 
förlängning mot slottet för att stärka kontakten mellan Stortorget och söder. Bron ingår 
inte i tävlingsuppdraget. 

Trafi k
Längs med Å-rummet går två gator; Norra och Södra Strandgatan. Södra Strandgatan 
ska utvecklas som en förlängning av Slottstorget för oskyddade trafi kanter, där biltrafi -
ken stängs av mellan Slottstorget och Petrégatan. 

Norra Strandgatan ska erbjuda alla trafi kslag ett gent stråk i öst-västlig riktning. Detta 
innebär att kollektivtrafi k, personbilar, gång och cykel på ett eff ektivt sätt ska samsas om 
utrymmet. Längs med kajen förordas ett rekreativt stråk för gående. Centrumplanen 
föreslår två alternativ för cykelstråket, cykling i blandtrafi k med målade cykelfält eller en 
separerad cykelbana längs kajstråket. Oavsett vilken lösning som föreslås är det viktigt 
att den trafi ksituation som uppstår i Norra Strandgatans korsning med Norra Rådmans-
gatan och Norra Kungsgatan hanteras på ett bra sätt. 
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Rådhusesplanaden
Rådhusesplanaden är en av Gävles stolta esplanader med höga kulturhistoriska värden 
och stark identitet. Esplanaden anlades efter stadsbranden 1869 som brandgata efter 
europeiska stilideal. Här skapar över hundraåriga lindar en stark rumslighet som omger 
symmetriskt utformade gångar, planteringar och vackra fontäner. I esplanaden ligger 
det vackra Rådhuset som planeras att ges en ny publik funktion. Framför byggnaden 
ligger Rådhustorget med en utformning från 1970-talet. På torget står matvagnar som 
ibland samsas med mindre evenemang som till exempel Bondens marknad.

Vision
Rådhusesplanadens struktur och funktion ska bibehållas och utvecklas. Med ett publikt 
innehåll i Rådhuset ska Rådhustorget utgöra en plats för aktiviteter och möten, såsom 
mindre evenemang och servering i permanenta, väl gestaltade, paviljonger. En utvecklad 
centrumhållplats stärker kollektivtrafi ken och underlättar byten mellan olika färdmedel. 

Förutsättningar

Rådhuset
Centralt beläget på Rådhustorget mitt i Rådhusesplanaden står Rådhuset. I dagsläget 
står Rådhuset tomt och Gavlefastigheter AB som förvaltar fastigheten för dialog med 
intressenter om att fylla huset med nytt liv. Ambitionen är att huset ska innehålla 
verksamheter såsom restaurang, café, eventuellt några butiker samt konferensvåning. 
Ett innehåll som både stärker stadslivet och medför att människor i högre grad kommer 
att röra sig över och vistas på Rådhustorget. 

Rådhustorget
Rådhustorget ska även fortsättningsvis kunna användas för mindre evenemang som 
Bondens marknad. Innehållet ska gärna inbjuda till aktiviteter, såsom exempelvis en 
skridskobana vintertid. Torgets karaktär ska knyta an till omgivningen samt esplanaden 
och Rådhuset. För att skapa bättre förutsättningar för café, matservering med mera kan 
väl gestaltade paviljonger med fördel placeras på eller i anknytning till torget. 
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Konst
I Rådhusesplanaden fi nns ett antal konstverk samt fontäner, dessa ska behållas i sina 
befi ntliga lägen. Flytt av vissa verk kan vara aktuellt om goda skäl föreligger. Dessa ska 
tydligt kunna motiveras. 

Esplanaden som parkstråk
Rådhusesplanden har ett högt kulturhistoriskt värde och befi ntlig struktur ska bevaras 
och utvecklas. De dubbelradiga trädalléerna ska bevaras. En utredning om trädens status 
pågår och beräknas vara klar under tidig höst. Det är upp till de tävlande att ta ställning 
till om Rådhustorgets hamlade lindar ska bevaras. 

Drottninggatan
Drottninggatan är ett av Gävles viktigaste handelsstråk som förbinder järnvägsstationen 
med Stortorget. I mötet mellan Rådhusesplanaden och Drottninggatan ska de båda 
stråken stärkas och bindas samman för att uppmuntra gående i alla riktningar. 

Centrumhållplats
Rådhusesplanden rymmer Gävles centrumhållplats. Här passerar cirka 1300 bussar och 
14 000 av- och påstigande resenärer per dygn. Detta ställer höga krav på en funktionell 
utformning av hållplatslägen och det angränsande torget för att tillgodose de fl öden som 
fi nns. I dagsläget fi nns det fem hållplatslägen i vardera riktning inom tävlingsområdet. 

Genom åren har ett fl ertal olika utredningar genomförts för att optimera centrumhåll-
platsens utformning. I Centrumplanen tas ställning för att den befi ntliga lösningen ska 
bibehållas men att centrumhållplatsens fysiska utformning ska förbättras för att 
underlätta byten och orienterbarhet för resenärer. 

Trafi k
I Centrumplanen berörs den konfl ikt mellan kollektivtrafi kens framkomlighet och 
persontrafi k under bussens högtrafi ktimmar. Bland annat föreslås en tidsbegränsad 
hänvisning av biltrafi ken för att förbättra framkomligheten för bussen. 

I Rådhusesplanaden möts två av Gävles mest frekventerade cykelstråk. Det nord-sydliga 
cykelstråket går längs hela Esplanden för att byta sida i korsningen med Norra Strandga-
tan och därefter fortsätta längs Södra Kungsgatan. Detta är en problematisk lösning där 
cyklister måste invänta två gröna signaler för att kunna fortsätta längs stråket. Det är 
önskvärt att hitta en bättre lösning för sidbytet. 

I öst-västlig riktning går huvudcykelstråket längs Drottninggatan som är utformad som 
gågata. Under 2015 kommer ett befi ntligt stråk i Nygatan att byggas om som cykelstråk. 

I anslutning till korsningen mellan cykelstråken där många byter färdmedel från cykel 
till gående är det av största vikt att anordna väl fungerande cykelparkeringar i strate-
giska lägen. I dagsläget fi nns ca 200 cykelparkeringar i området, dessa ska utökas till 360. 

Ställningstaganden
 »  Rådhustorget ska utvecklas som mötesplats med höga krav på gestaltning, och ett innehåll som inbjuder 

till aktiviteter, t.ex. skridskobana.
 »  Esplanadens grönytor ska fortsätta att utvecklas som parkstråk (stadens gröna fi nrum). 
 »  Ett gestaltningskoncept för hela Rådhusesplanaden, med Rådhustorget, Centrumhållplatsen och Teatern 

ska tas fram. 
 »  Det ska fi nnas tydlig skyltning som förbinder Centrumhållplatsen och Gävle Central.
 »  Bussens framkomlighet längs Rådhusesplanaden ska förbättras.
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Arrangör

Tävlingen arrangeras av Samhällsbyggnad Gävle, Gävle kommun, och genomförs i 
samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingsform

Tävlingen är en inbjuden projekttävling i enlighet med lagen om off entlig upphandling 
(2007:1090, 14 kap) där de inbjudna tävlanden är utvalda efter en öppen prekvalifi cering. 
Annonsering har skett via Inköp Gävleborg samt på Sveriges Arkitekters och Gävle 
kommuns hemsidor.

För kvalifi ceringen till tävlingsuppdraget har de tävlande presenterat en projektgrupp 
med relevant och dokumenterad kompetens och erfarenheter för uppdraget.

Deltagarrätt

Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna team , utvalda efter ett öppet kvalifi ce-
ringsförfarande:

 » BIG – Bjarke Ingels Group 
 » Karavan landskapsarkitekter AB
 » Nivå landskapsarkitektur AB
 » Nyréns Arkitektkontor Aktiebolag

Tävlingsspråk

Projektspråket för tävlingen är svenska.

Tävlingsorganisation

Tävlingsorganisationen består av en utvald jury och en tävlingsfunktionär.

Jury
Tävlingen kommer att bedömas av en jury bestående av: 

 » Inger Schörling, ordförande, Tekniska nämnden
 » Elisabet Jonsson, Förvaltningschef Samhällsbyggnad Gävle
 » Kajsa Ravin, Förvaltningschef Kultur och Fritid Gävle
 » Helena Werre, Trafi k- och tillståndschef, Samhällsbyggnad Gävle
 » Anna-Karin Gävert, landskapsarkitekt, Samhällsbyggnad Gävle
 » XXX, fastighetsägarrepresentant, Gävle Centrumsamverkan
 » Daniel Swärd, verksamhetsrepresentant, Gävle Centrumsamverkan
 » Anders Jönsson, landskapsarkitekt LAR/MSA,                                                                            

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB, representant för Sveriges arkitekter. 
 » Jonas Olsson , arkitekt SAR/MSA, representant för Sveriges arkitekter

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare.

Tävlingssekreterare är Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges arkitekter. 

Tävlingstekniska bestämmelser
TÄVLINGSPROGRAM

18



Tävlingsfunktionär
Madelene Håkansson, trafi kplanerare, Trafi k och tillstånd. 
madelene.hakansson@gavle.se 

All kontakt mellan tävlande och arrangör/jury sker via tävlingsfunktionären.

Tävlingsfrågor

Tävlande som önskar klargörande, kompletterande upplysningar eller förtydligande av 
programhandlingarna kan begära detta skriftligt genom skrivelse eller e-post till 
tävlingsfunktionären. 

Madelene Håkansson, trafi kplanerare, Trafi k och tillstånd 
Samhällsbyggnad Gävle
801 84 Gävle

E-post: madelene.hakansson@gavle.se 

Frågor ska vara funktionären tillhanda senast 2014-11-14. Frågorna och juryns svar 
delges samtliga tävlanden senast 2014-11-21.

Tidplan

Utskick av tävlingsprogram  2014-08-22
Startmöte   2014-09-01
Slutdatum för frågor  2014-11-14
Slutdatum för inlämning  2014-12-01
Bedömning av tävlingsbidrag  2014-12-08-2015-01-23
Juryns beslut   Vecka 5, januari, 2015
Förankring   Februari-mars, 2015
Vidare uppdrag   från mars-april 2015
Planerad byggstart etapp 1  2016

TÄVLINGSPROGRAM

19



Programhandlingar och underlag

Tävlingshandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor:
 » Digital grundkarta (primärkarta)
 »  Ledningskarta
 »  Digitala snedbilder/fl ygfoton
 »  Digitalt ortofoto
 »  Digital höjdmodell baserad på NNH, byggnadsvolymer med takfot, markmodell 

draperad med ortofoto.
 »  Paket med ett antal detaljerade byggnader i 3D (exempelvis bibliotek, slott, rådhus 

med fl era).
 » Fotografi er som underlag till perspektiv (3 stycken)
 » Gävle Centrumplan, antagandehandling, 2014
 »  Beskrivning av befi ntliga konstverk inom tävlingsområdet
 » Kulturhistorisk sammanfattning
 »  Sammanställning av allmänhetens synpunkter (skickas ut senare)
 »  ”Trafi kutredning Slottstorget - med fokus på busstrafi kens framkomlighet” 

- Trivector Traffi  c AB, 2014

Ovanstående handlingar distribueras till de tävlande vid ett gemensamt startmöte (om 
annat inte anges).

Redovisning av tävlingsförslaget

Tävlingsförslaget skall vara anonymt. 

Samtliga inlämnade handlingar och ritningar skall i nedre högre hörnet vara försedda 
med ett motto. 

Tävlingsförslaget skall vara monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4x84,1 cm) 
och får omfatta högst sju (7) st planscher. 

Därutöver förslaget levereras digitalt i .pdf-format på CD/USB (alla planscher ska ligga i 
samma fi l) . All text på planscherna ska vara läsbar i A3.

Tävlingsförslagen ska redovisa följande:
 »  Situationsplan över hela tävlingsområdet, skala 1:1000
 »  Slottstorget, plan i skala 1:400, en längdsektion i skala 1:200 samt perspektiv 

utifrån underlagsfotografi .
 »  Rådhusesplanaden, plan i skala 1:400, en tvärsektion i skala 1:200 samt perspektiv 

utifrån underlagsfotografi .
 »  Å-rummet, plan i skala 1:400, en längdsektion som visar bryggkonstruktion i 

skala 1:200 samt perspektiv utifrån underlagsfotografi .
 »  Gatuutsnitt för östra delen av Norra Strandgatan, Södra Kungsgatan vid Slottstor-

get samt ev. förändringar i sektion mot nuläge, sektion i skala 1:100
 » Max 5 detaljer av betydelse i valfri skala
 » Föreslagen etappindelning / strategi för genomförande
 » Förhållningssätt till kulturmiljön och områdets befi ntliga värden.

Texten, som skall monteras på ritningarna och utgöras av maximalt fem (5) st A4, ska 
innehålla analys, beskrivning av förslagets intentioner och idéer samt redovisning av 
växt- och materialval. Texten skall också levereras som ett särskilt textdokument.

Material utöver det ovan nämnda kommer inte att ingå i bedömning och utställning. 
Modell tas inte emot.

TÄVLINGSPROGRAM
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Inlämning

Tävlingsförslaget skall vara inlämnat till allmän befordran adresserat (eller lämnat 
direkt) till tävlingsfunktionären senast 2014-12-01. 

Tävlanden skall på anmodan kunna styrka inlämningsdag. Förslag som lämnats till 
allmän befordran senast denna dag, men som ankommer tävlingsfunktionären mer än 4 
dagar senare, tas inte upp till bedömning. 

Inlämnade förslag skall vara anonyma och försedda med motto. Förslag skall åtföljas av 
ett återförseglat och ogenomskinligt kuvert märkt med: 
”Namnsedel” och förslagets motto. Kuvertet ska innehålla namn på förslagsställaren och 
samtliga medarbetare

Tävlingsförslag får ej lämnas med e-post eller annan elektronisk överföring.

Tävlingsarvode

Deltagande team ersätts med ett arvode om 300 000 SEK. Ersättningen betalas ut mot 
faktura efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag.

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och riktlinjer som ställs i programmet: 

 » Arkitektonisk och konstnärlig gestaltning – uppfyller förslaget de höga ambitio-
ner kring gestaltning som fi nns för centrala Gävle. Är konsten väl integrerad i 
förslaget.

 » Funktion – löser förslaget de behov och praktiska utmaningar som fi nns 
beskrivna i tävlingsprogrammet.  

 » Utvecklingsbarhet – vilka möjligheter fi nns att utveckla förslaget vidare.
 » Genomförbarhet – vilken möjlighet fi nns för det praktiska genomförandet av 

förslaget avseende på ekonomi med hänsyn till etappindelning och förvaltning.

Bedömning 

Förslagen kommer att bedömas utifrån hur väl de svarar mot de kriterier och önskemål 
som anges i detta program. 

Kostnadskalkyl för anläggning och skötsel kommer att utföras av kommunen som en del 
i bedömningsarbetet.
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Utställning och publicering

Tävlingsförslagen kommer under juryns bedömning ställas ut off entligt av arrangören. 
Juryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingens resultat off entlig-
görs. 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande 
av förslagsställarens namn.

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren.

Returnering av förslag

Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävling

Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas avser Gävle 
kommun att, efter tävlingen och i enlighet med juryns utslag, förhandla utan föregående 
annonsering med den vinnande förslagsställaren/-ställarna om uppdraget att projektera/
ta fram arkitekthandlingar för etappvis genomförande av tävlingsförslaget. 

Om arrangören fi nner skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd ske med 
Sveriges Arkitekter.

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag/inlett förhand-
lingar för vinnaren tillkommer det denne en ersättning motsvarande tävlingsarvodet om 
300 000 SEK.

Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhets-
fält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet anger annat. 

Program och bilagor är godkända av juryn ledamöter, vilka svarar för tävlingens genom-
förande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.
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Inger Schörling
Tekniska nämndens ordförande

Elisabet Jonsson
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Gävle

Kajsa Ravin
Förvaltningschef Kultur och fritid Gävle

Helena Werre
Trafi k- och tillståndschef, Samhällsbyggnad Gävle

Anna-Karin Gävert
Landskapsarkitekt, Samhällsbyggnad Gävle

XXX
fastighetsrepresentant, Gävle Centrumsamverkan

Daniel Swärd
verksamhetsrepresentant, Gävle Centrumsamverkan

Jonas Olsson
Arkitekt SAR/MSA 
Sveriges Arkitekter

Anders Jönsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Andersson Jönsson            
Landskapsarkitekter AB, Sveriges arkitekter
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Projekttävlingen för Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden är en del i 
genomförandet av Gävle centrumplan. www.gavle.se/centrumplan

Mejladress:
samhallsbyggnad@gavle.se 

Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se


