HJÄRTA BOLLNÄS!

Att komma till nya Brotorget i Bollnäs är att komma hem. En plats där man vill
mötas och vara, en plats med hemkänsla och värme för ung som gammal, sommar
som vinter. Torget och omgivande gator rymmer aktiviteter och målpunkter,
formade med inspiration från bygdens färgstarka traditioner och från hemmets
lugna vrå. Nya Brotorget i Bollnäs ﬁnns i hjärtat!

GÅGATAN VÄSTRA STATIONSGATAN

huset och skyltfönster för Åhléns kan skjuta
fram mot det nya fasadlivet på valda delar.

Stationsgatan är med sina många butiker och
småskaliga karaktär en gata för de gående.
Cykeltraﬁken ﬂyttas till Brogatan för att ge
plats för det långsamma strosandet och möten människor emellan. Återkommande upphöjda
avsatser, med generösa trappor och ramper,
löser tillgängligheten på gågatan på ett
samlat sätt. Bänkar av granit och sits av
trä tar upp nivåskillnader samtidigt som de
blir en plats för vila och möten. Räcken och
handledare ﬁnns enligt gängse lagkrav för
god tillgänglighet men minimeras så långt
som möjligt längs gågatan mitt för att hålla
gatan öppen och överblickbar.

På motsatt sida ﬁnns plats för livfull torghandel i ordnad form, torgstånd med markiser
i Bollnäs eget mönster. Torghandeln kan vid
behov växa ut över torget under julmarknader, grillnatta eller andra evenemang.
Nygatan utformas som en del av Brotorget med
samma beläggning som torget i övrigt. Nygatans busshållsplats är en viktig målpunkt
som ger torget liv, den utformas för att
vara en plats på de gåendes villkor. Körbanan ﬂyttas ut från Frimishuset och byggnadens bottenvåning öppnas upp för verksamheter och handel. Utanför huset ﬁnns plats för
uteserveringar och en trädrad av skira björkar.

TORGET
Brotorget blir stadens hjärta, platsen att
samlas på både till vardags och när något
händer. Brotorget utformas med en öppen
och ﬂexibel yta som rymmer aktiviteter som
torghandel, skridskoåkning, konserter, tal,
uppträdanden och event. En trädvolym med
björkar i rader avgränsar Brotorget från Nygatans traﬁk, men bibehåller också kontakten
med alla torgets omgivande fasader mellan
och under träden. Torgets utformning är genomsläpplig och öppen. Möjlig att korsa från
alla håll. Sittplatser, perennplanteringar
och träd placeras i rader som förstärker
gatornas riktning och gör platsen tillgänglig och lätt att korsa.

På några platser ﬁnns ett par röda fasta
stolar, tätt placerade intill en perennplantering som ger årstidvariation och färg. Här
kan man sitta bekvämt med ryggstöd och kanske ge sig tid att prata med någon man mött
på vägen. Stolarna är Bollnäs egna. Röda som
hälsingegården och sömmen i väven därhemma.

Brotorget är en plats där man kan se och synas. I torgets soligaste delar ﬁnns en samlad större plats med fasta stolar och bord,
Bollnäs egna möbler, där livet på torget kan
betraktas. Ett vattenspel i form av en granitslits med vattenstrålar i varierande höjd
avgränsar uteserveringen och blir en plats
att svalka varma fötter sommartid. Vattenspelet blir en påminnelse om den bäck som
historiskt funnits på platsen men också en
praktisk slits där dagvatten kan samlas.

Torget utformas liksom de övriga delarna med
ett golv med modernt mönster hämtat från
bygdens tradition. Ett golv som ger identitet och speglar torgets betydelse som viktig
mötesplats.

DEN GRÖNA BROGATAN
Brogatan omvandlas till en grönskande restauranggata. Körbanan minskas i bredd och
får en sammanhängande kantstensparkering på
gatans västra sida. Brogatan blir också det
viktigaste cykelstråket mellan stationen –
Brotorget och Långholmen, och en sträcka där
cyklister tydligt skiljs från de gående. Gatans soliga sida blir ett inbjudande stråk
med återkommande körsbärsträd och gröna
marktäckare som bildar trivsamma rum för
uteserveringar och cykelparkeringar. Uteserveringarna kan delas av två eller ﬂera restauranger vid behov. De gröna volymerna gör
att gaturummet blir småskaligt, lummigt och
tydligt skiljer sig från den hårdgjorda gågatan och det öppna Brotorget.

En viktig del av Brotorget är scenen. Den
röda scenen fungerar som ett av torgets
blickfång och blir en stark symbol att hänvisa till för den som inte känner staden.
Torget rymmer också blickfång i form av perenner och sommarblommor som syns från angränsande gaturum. Perenna ytor växlas med
långa generösa sittbänkar som återkommer som
ett igenkännande element både på Brotorget
och gågatan.

För att torget ska få liv vänds verksamheterna kring torget utåt. En tillbyggnad,
4 x 48 meter, med plats för mindre café,
saluhall och butiker föreslås längs Åhlénshusets västra fasad. Tillbyggnaden har en
öppen glasad fasad och entréer som vetter
mot torget. En byggnad som glöder varmt på
kvällen.En plats att betrakta livet på torget från, antingen på uteserveringen i soligt söderläge eller inomhus med en varm
kaffe en kall vinterdag. Tillbyggnaden kan
göras utan större ingrepp i det beﬁntliga

Vintertid kan en isbana spolas på torgets
mitt, en självklar mötesplats med skridskoåkning och musik som ger torget liv. Torget
får höga belysningsmaster som ger riktad belysning på torgets centrala del och annonserar att det är en aktiv plats.

Planteringarna omgärdas av ett lågt smidesräcke som hindrar att planteringarna trampas
ned. Gatan får en bred kantsten av granit
som ger ett omsorgsfullt intryck. I slutet
av Brogatans gröna volymer, som en del av
stråket med uteserveringar, föreslås korv-
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Lekplatsen ramas in av generösa sittbänkar och grupper av fasta stolar och bord.
Lekplatsen har lekfulla klätterskulpturer
av trä som hämtar sin inspiration från Hälsingegårdarnas material och färger.
Snoddasreliefen placeras på gaveln av ett av
de lägre husen, väl synlig från Brotorget
och lekplatsen i Boklådan. Reliefen lyfts
fram med en mjuk ljussättning och en diskret
informationstavla som berättar skulpturens
historia. Intill Boklådan hittar man också
Snoddasperrongen och Snoddaståget!
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Kvarteret förses med en spännande ljussättning med linspänd belysning som går kors och
tvärs mellan grändernas väggar och bildar
ett glittrande tak.
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Kvarteret Boklådan med sin smala gränd och
sina kulturhistoriskt spännande träbyggnader ger platsen en alldeles speciell karaktär. Dess läge intill det öppna Brotorget
gör att kvarterets småskalighet ytterligare framhävs. Kvarteret öppnas upp för
allmänheten och blir en tillgång för hela
staden. Plank och otrygga buskage tas bort.
Marken beläggs med smågatsten som förstärker
kvarterets historiska prägel och en inbjudande stadslekplats föreslås i kvarterets
soligaste läge. En lekplats som kan fungera
både som populär mötesplats och som en paus
i shoppingrundan på stan. De stora träden
bibehålls och kompletteras med ytterligare
träd som ger svalkande skugga. Bodarna
öppnas upp för hantverksförsäljning, loppis
och hemgjord glass.

Grand Hotel

väggbelysning

uteservering

KVARTERET BOKLÅDAN

cyklar

uteservering

Restaurang Roma

Nya konditoriet

bostäder

cyklar

Pizzeria Milano

Mammografi

bostäder

Collinigatan

Nya Brotorget - Vy mot nordöst

En slits som samlar upp dagvatten ligger
mellan trottoaren och de gröna planteringsytorna längs hela Brogatan. Dagvattenrännan
av granit blir en påminnelse om Stenbrobäcken som ursprungligen låg i samma läge. Rännan blir en fortsättning av vattenspelet på
torget.

väderskydd

Centrala Bollnäs, mellan Järnvägen och Brotorget, får fyra tydligt deﬁnerade delar med
egen karaktär, Brotorget, gågatan Västra
Stationsgatan, gröna Brogatan och Boklådan.
Fyra platser som bjuder på variation i form
av innehåll, skala och funktioner. Fyra delar som förenas med ett sammanhängande golv
och en samordnad utrustning som ger platsen
en stark identitet.

kiosken Glada korven få en strategisk plats,
i korsningen mellan Brogatan och Brotorget.
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MÖBLER OCH UTRUSTNING

MARKBELÄGGNING

Utrustning och möbler får en sammanhängande
karaktär och kulör som håller ihop platsen
på ett tydligt sätt. Sittmöjligheter ﬁnns
det gott om, vilket gör det möjligt att
återta Brotorget och omgivande gator som
det offentliga vardagsrummet, platsen där
man möts och vill vara. En återkommande möbel är den långa sittbänken, som återkommer
längs hela gågatan och på Brotorgets öppna
ytor. Sittbänken av granit har en ovansida
av trä, laserat i olika grå nyanser likt
den vävda trasmattan hemma på kökssoffan.
Sittbänken tar också upp nivåskillnader och
hjälper till att lösa gågatans problem med
tillgänglighet på ett enhetligt sätt. På
Brotorget ersätts underredet av granit med
sidor och ben av stål och bänkarna ljussätts på undersidan.

Det sammanhängande golvet ger Brotorget och
omgivande gator en helt egen karaktär. Golvet utformas med ett unikt mönster som hämtar sin inspiration från broderitraditioner
från Hälsingland. Mönstersättningen består
av en ljusgrå körbar markbetongsten 10x10
cm, med inslag av mörkare krysshamrad och
slipad granit. Formatet gör att beläggningen fungerar bra både som köryta för tyngre
traﬁk och för gångtraﬁk.

Bollnäs får också en helt egen stol med
tillhörande bord, en fast bekväm möbel som
liknar en klassisk caféstol. Stolen och
bord är fasta och står ute året runt, med
kulörer i röda nyanser och enstaka grå.
Eldkorgar och sopkärl ﬁnns i samma familj.
De röda stolarna med tillhörande bord bildar en återkommande sittplats som blir en
del av Brotorget och omgivande gators identitet. På Brotorget står stolarna samlade
i en större sammanhängande plats i soligt
läge. Här kan man sitta med medhavt ﬁka eller köpeﬁka från caféer i den nya tillbyggnaden, sommar som vinter. En självklar mötesplats för alla åldrar.
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Rörelser

SCEN
Scenen blir torgets blickfång och utformas
utan baksidor, med ett veckat tak av stål,
inspirerat av Hälsinglands böljande berg.
Sidor och delar av taket är perforerade med
ett mönster som kan ljussättas ﬁnt om kvällen. Scenens golv av trä gör att den också
kan fungera som en sittplats under tak och en
plats för dans och spontana uppträdanden. Integrerat i scenen ﬁnns en musikanläggning som
kan aktiveras och styras från din egen telefon. Scenens södra sida bildar en soltrappa
och plats där man kan sitta ﬂera tillsammans.
Scenen är öppen från två håll med de skira
björkarna som fond. Om önskemål ﬁnnns kan
scenen kompletteras med mindre utrymmen för
omklädning och wc.

Småskaliga boklådan

Gröna Brogatan

Brotorget
Gågatan Västra Stationsgatan

Karaktärer

Handledare vid trappor och ramper utformas av stål som ger ett luftigt och nätt
uttryck. Stålet återkommer i låga planteringsräcken längs Brogatan, i trädgaller och kantstöd kring planteringsytor. De
låga planteringsräckena av rundstål med ett
sirligt hjärta, blir en broderad ram kring
planteringsytorna.

Golv

Torgstånden utformas på ett enhetligt sätt
med en stomme av stål och med markiser som
vevas ut vid användning. Markiserna kan
också förses med samma broderade mönster
som markbeläggningen. Torgstånden förankras
i fasta fundament och kan enkelt monteras
ner vid behov.

Utsikt över Brotorget från ny tillbyggnad på Åhlénshuset - Vy mot sydväst
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TRAFIK

TILLGÄNGLIGHET

LJUS

För att traﬁksituationen för gående och
cyklister ska bli trygg och tydlig föreslås den livligare handelsgatan Västra Stationsgatan hållas helt fri från cykeltraﬁk. Cykeltraﬁken från stadsdelarna norr om
Järnvägsstationen leds genom den nya Vilhelminapassagen vidare längs Brogatan söderut. Cykelparkeringar placeras på ett ﬂertal platser. Längs Brogatan samlas cyklarna
i återkommande cykelparkeringar inramade
av planteringar och blommande körsbärsträd.
Cykeltraﬁken leds på en cykelbana över Brotorget vidare mot Långnäs.

Målsättningen med förslaget är att alla entréer ska göras tillgängliga vilket sker
med ramper och trappor som integreras i en
sammanhållen helhet. En samlad och koordinerad placering av stadens utrustning ger
också en tydlighet som underlättar för synskadade. Bänkar och planteringsytor är därför placerade i rummens riktning och öppnar
upp för rörelser mellan målpunkter.

Med mörkret som bakgrund lyfter ljussättningen Brotorget och dess omgivande gaturum
till ett glittrande, inbjudande stadsrum.
Äldre ljuskällor byts mot nya moderna ljuskällor med godfärgåtergivning, långs livslängd och ett varmvitt ljus. Upplevelse av
trygghet och spänning skapas i en variation
mellan funktionsljus och ljus integrerat i
möbler, scen och vegetation. Utvalda karaktärsstarka fasader och byggnader ljussätts
och förstärker nattrummets väggar. Ljuset
varierar och skapar fonder. Entréer och
målpunkter framhävs med ljus som bjuder in.
En egen armatur ger karaktär och identitet.

Brotorget är en viktig omstigningsplats
och ﬂera busslinjer traﬁkerar Nygatan. För
att det ska vara enkelt att hitta och ta
sig kollektivt till Brotorget har läget på
busshållsplatserna behållits längs Nygatan.
Gatan föreslås dock integreras i torget på
ett tydligare sätt, med en smalare körbana
(6,5 m) och samma markbeläggning som Brotorget i övrigt. Trottoaren mot Frimishuset
breddas och bussarna stannar vid en sk körbanehållplats utan ﬁcka, vilket ger en lugn
traﬁksituation. Belysta väderskydd placeras
på gatans båda sidor.
Brogatan utformas med kantstensparkering
som rymmer tretton platser. Tillgängligheten till beﬁntligt parkeringshus i Åhlénsbyggnaden och Kringlan kan förbättras med
en utvändig trappa direkt från Brotorget.
Beﬁntliga garagebyggnader i Kringlan och
Åhlénsbyggnaden föreslås ses över för att
skapa en tryggare och trivsammare belysning
som gör att parkeringarna nyttas i större
utsträckning.
Inlastning och varutransporter till fastigheter är möjliga både till beﬁntliga och
nya verksamheter.

Ledstråk integreras i torgets och gatornas
utformning. Trappor och ramper förses med
kontrastmarkeringar och handledare. Belysning och ljussättning planeras för att
underlätta för synskadade och funktionshindrade att ta sig fram. Nivåskillnader
minimeras och för att underlätta framkomligheten försänks kantstenar vid behov
längs Brogatan och Nygatan.

GRÖNSKA
På Brotorget placeras björkar, med vita
stammar och skir grönska, tätt i rader som
omfamnar torget. Björkarnas vita stammar
effektbelyses och skapar en ﬁn inramning
även kvällstid.
Perennplanteringar i sprakande färger bildar blickfång långs gågatan och på Brotorget. Lökväxter som tulpaner och bollök i
mängder lyfter fram planteringarna om våren. Perenna gräs ger form till planteringarna även sen höst och vinter. På Brotorget
ﬁnns plats för en större julgran att samlas
kring vintertid.
I Brogatans planteringar föreslås körsbär
och naverhägg som ger vårblomning och höstfärg och med en gyllengul vacker stam. Träden står i låga gröna marktäckande planteringar som bidrar till gatans lummiga gröna
karaktär.
I Boklådans småskaliga kvarter kompletteras
beﬁntliga träd med trädsyrener och aplar
med trädgårdskaraktär och blomsterprakt.

Brotorget förses med 10 meter höga belysningsmaster med strålkastare som ger ett
ﬁnt allmänljus och möjlighet till effektbelysning utan att störa den öppna ytan med
många stolpar. Master ger också ljus längs
Nygatan och vid busshållplatser. Framför
kvarteren Boklådan och Kringlan, längs
cykelstråket, placeras en torgarmatur på
4 meter stolpe som ger ett mjukt indirekt
ljus. Bänkarna på torget förses med indirekt ljus undertill, som ger en variation
i skala och detaljering. Markmaterialets
mönster framhävs och mörka hörn försvinner.
Planteringar ljussätts med riktade maststrålkastare. Markplacerat ljus återkommer bland torgets träd och vattenspel. På
kvällen fungerar scenen och Åhlénshusets
glasade tillbyggnad som stora lyktor och
inbjudande ljusrum. El för evenemang och
torghandel tillhandahålls.
Parkeringshusens mörka och långa horisontella öppningar förses med en frostad glasavskärmning med mönster och förvandlas till
mjukt färgade ljusslitsar som gör parkeringshusen levande samtidigt som de bidrar
till en vacker inramning av torget. Kyrkan,
Boklådan och Kinarestaurangens fasetterade
fasader ljussätts för att framhäva dess arkitektoniska karaktär och förstärka torgrummets väggar.

Kvarteret kring Helins bokhandel omgärdas
av ett intimare rum som får sitt allmänljus
från en linspänd armatur spänd kors och
tvärs mellan grändernas fasader. Beﬁntliga
stora träd ljussätts med markinfällda armaturer som betonar det intimare rummet och
kvarterets karaktär. Snoddasreliefen lyfts
fram med riktat ljus för att kunna beskådas dygnets alla timmar. Lekplatsens lekskulpturer framhävs kvällstid med riktade
spotlights placerade på samma stolpar som i
kvarterets hörn bär upp den linspända belysningen.
Brogatan förses med en gatuarmatur på
5 meter, och trottoarer kompletteras med
väggarmaturer i samma design. Träden längs
gatan effektbelyses med låga pollare med
indirekt uppljus som ger gatan liv och
variation. På torgytan kantas cykelvägen
av en 4 meter hög, nätt och riktningslös
torgarmatur med indirekt ljus.
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Gågatan får allmänljus från linspänd armatur för att undvika stolpar som hindrar
framkomligheten mellan butiker. Allmänljuset varieras med ett väggfäst strålkastarljus som lyfter fram perennplanteringar och
detaljer längs gågatan.

ETAPPINDELNING
Brotorget föreslås prioriteras som den första etappen i projektet, för att åter ge
liv till själva hjärtat i staden. Torget
saknar i dag ﬂera funktioner och en byggstart där blir en symboliskt viktig handling som sätter tonen för kommande etapper.
Brogatan föreslås bli etapp två och Västra
Stationsgatan etapp 3. Kvarteret Boklådan
som idag inte är allmän platsmark föreslås
blir etapp 4. Kvarteret blir den sista och
efterlängtade etappen som förhöjder Brotorget ytterligare.

Etapp 2
Etapp 1
Etapp 4
Etapp 3

Gilla Bollnäs!

Etappindelning

Möbelserie Bollnäs

Lågt smidesräcke på Brogatan 1:20/A1, 1:40/A3

Inspiration - körsbär, mönster, årstider, vatten, lek, möten, paviljong, björkar, rader

3 m

2 m

gångstråk
uteservering

kantstensparkering
gatuarmatur

4,5 m
Brogatan

Brogatan elevation 1:100/A1, 1:200/A3

4 m
körsbärsträd
låga planteringar
effektbelysning
uteserveringar
cykelparkering

3,4 m

Brogatan

kv. Boklådan

glasad tillbyggnad

scenen

Nygatan

flanera
sitta
äta
restauranger
konditori
grönska
cykla
parkera

leka
fika
hemgjord glass
loppis
hantverk
Snoddasreliefen

café
servering
wc
butiker
saluhall
information

hänga
sitta
dansa
uppträda
musik
wifi
interaktiv

affärer
café
restaurang

gångstråk
väggbelysning
ränndal

sitta och titta
sola
njuta
samlas
blomsterprakt
marknad
vattenlek
skridskor

Torgstånd med markiser

Västra Stationsgatan
gågata
handla
mötas
vänta
kommers
blommor

Belysningsplan

Brotorget

Samordnad belysning

fasader
ljussatta öppningar
utomhusbio
öppna upp
fler entréer
glaspartier
uteservering

Aktiviteter
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