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Arkitekttävlingen 

Kommunstyrelsen i Bollnäs kommun beslutar 2012-01-12 att arrangera en arkitekttävling för 
Brotorget samt omgivande gator. Den politiska styrgruppen för Brotorget arbetar fram idéerna 
för tävlingen som presenteras i en tävlingsinbjudan sommaren 2012. 

Tävlingens syfte är att få fram förslag för hur Brotorget och angränsande gator ska ges en ny 
utformning som präglas av helhetssyn. Syftet är också att upphandla arkitekttjänst för det 
framtida arbetet. 

 

Inbjudna arkitekter 

34 arkitektföretag/lag lämnar intresseanmälningar för att få delta i tävlingen. Tre väljs ut att 
delta i tävlingen: 

KARAVAN Architects AB 

SWECO Architects AB 

Nyréns Arkitekturkontor 

Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt startmöte och visning av tävlingsområdet den 28 
september 2012. 

Vid tävlingstiden utgång den 21 dec 2012 har samtliga företag lämnat in förslag som 
godkänns för bedömning av juryn. 

Tävlingsförslagen ställs under bedömningsperioden ut i kommunens bibliotek, i Infocenter i 
förvaltningshuset, på kommunens websida samt på Sveriges Arkitekters websida. Allt genom 
arrangörens försorg. Sammanlagt inkommer 34 kommentarer från allmänheten vilka sedan 
behandlas av juryn. 
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Juryn 

Juryn som utvärderade inkomna tävlingsbidrag träffas vid fem tillfällen och består av följande 
personer: 

Christina Olsson LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Gustav Jarlöv LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Stefan Permickels, ordförande kommunfullmäktige 

Ingrid Hammarberg, ordförande kulturutskottet, ordförande kommunala handikapprådet 

Maria Mörk, kommunstyrelsen 

Bashir Hajo, stadsarkitekt/MSA, samhällsbyggnadskontoret 

Lars Åsberg, förvaltningschef, samhällsbyggnadskontoret 

Anders Aune, förvaltningschef, teknik-, service- och fritidsförvaltningen 

Björn Jonsson, Ängabyggen, representerade fastighetsägarna i centrum 

Tobias Petersson, Guldsmed Petersson, representerade handelsföreningen Bollnäsdraget 

 

Bedömningskriterier 

Juryn gör en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande kriterier 
 

• Arkitektonisk gestaltning – hur väl förslaget svarar mot ambitionen att ge Bollnäs 
centrum ett specifikt uttryck. 
 

• Funktion och flexibilitet – hur väl förslaget ger stöd åt de aktiviteter som föreslås i 
programmet samtidigt som det är tillgängligt. 

 
• Genomförbarhet och flexibilitet – vilken potential det finns att realisera förslaget med 

hänsyn till etappindelning, konstruktion och förvaltning. 
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Tävlingsuppgiften 

De tävlande får ett program att ha som utgångspunkt för sina förslag. I tävlingsprogrammet 
beskrivs tävlingens syfte, målbild, Bollnäs historia, tävlingsuppgiften samt tävlingstekniska 
förutsättningar. 

 

      Tävlingsområdet 

 

Tävlingsuppgiften är att föreslå en ny utformning av Brotorget och intilliggande gator 
inklusive fastigheten Boklådan 2 och Brogatan. Tävlingsuppgiften beskriven i korthet är att ge 
förslag till: 

• Gestaltning 

• Funktionell struktur med bland annat tillgänglighet.  

• Lösningar för logistik och kommunikationer till och från tävlingsområdet. 

Ur tävlingsprogrammet: ”De tävlande ska på ett konsekvent och övertygande sätt redogöra 
för utgångspunkter och prioriteringar som kan bidra till att uppnå målsättningar för området. 
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Respektive förslag ska vara socialt hållbart och ge förutsättningar för att människor med 
olika livsstil, ålder och bakgrund ska kunna vara och träffas på Brotorget, som även ska vara 
tillgängligt för människor med funktionsnedsättning, och utformat med hänsyn tagit till 
barnperspektiv.  

Brotorget ska utvecklas för att kunna användas och vara tillgängligt på bästa sätt av alla 
utifrån nutida och framtida krav på funktioner och gestaltning med en historisk återblick och 
bli ett levande torg.  

Brotorget med omgivning ska i framtiden vara en attraktiv mötesplats för alla generationer 
och en intressant plats som inbjuder till att stanna upp och vistas på året om.  

Målet är att öka användningen av torget och göra det mer funktionellt för olika aktiviteter. 
Med hjälp av markbeläggning, möblering, belysning, konstnärlig utsmyckning och grönska 
ska platsen ges en tydlig karaktär som samspelar med byggnaderna och närliggande 
gaturum”.   

 

Juryns bedömning 

Idag finns det i Bollnäs stora kvalitetsskillnader mellan befintliga gaturum och torg. 
Utformningen av stadsrummen får allt större betydelse för stadens attraktionskraft och skall 
präglas av en helhetssyn. Brotorget med närliggande gator har i dag oklara funktioner; men 
skall ges hög dignitet som mötesplats för många olika intressenter – boende, näringsidkare, 
fastighetsägare, besökare, gående, cyklister, bilister, kollektivtrafik och transportfordon. 

Utformningen av Bollnäs centrum ska därför göras med stor omsorg och den centrala delen 
ska spegla Bollnäs själ som en bit av Hälsinglands själ. En stadskaraktär måste iakttas i 
nyttjande av material, färg, utformning för hållbarhet och tydlighet.                                

Det är viktigt att utvecklingen av Brotorget med omgivning skapar upplevelsevärden som 
fungerar hela dygnet och året runt. 

De tävlande har tagit ställning till Hälsingland och Bollnäs kulturhistoria och på olika sätt 
funnit olika utgångspunkter i sina förslag.  

De teman förslagsställarna har valt ger, i olika skepnader, svar på deras respektive 
utgångspunkter för det nya Brotorget. Nysta har tagit fäste i den agrara kulturhistorien som 
präglat Hälsinglands inland i århundranden. Med ett kartlikt mönster över ett landskap och 
intressanta materialval ger Nysta en tydlig spegling av Hälsingland som jordbruksbygd.  

Hjärta Bollnäs leker varsamt med bygdens mönster- och hantverkstradition där helheten i 
stadens centrum blir tydlig. Tillgänglighetsfrågan löper som en röd tråd genom förslaget. 

Tänk om leder tanken till det gamla gårdstunet och illustrerar i viss mån ett återtag i skala till 
det ursprungliga bebyggda kvarteret – dock med modern design och teknik.  
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Förslagen är olika vad gäller detaljeringsgrad och presentation, vilket har inneburit en 
utmaning för juryn att bedöma samtliga rättvist. 

Juryn är medveten om att tävlingsprogrammet är omfattande. Man vill både utveckla 
Brotorget och dess karaktär samt finna goda uppslag för angränsande gator beträffande 
funktion och form. Förslagsställarna har i olika grad lyckats med helheten. Förslagen 
representerar olika ställningstaganden i denna ekvation.  

Det är viktigt, vilket förslagsställare poängterar, att man förstärker funktionerna för lek och 
tillgänglighet. Samtliga har berört barnperspektivet; någon mer och någon mindre. Endast ett 
förslag har en tydlig redovisning avseende tillgänglighet. Juryn menar att hög tillgänglighet i 
staden är ett måste. Stadskärnan skall vara välkomnande för a l l a.  

Samspelet mellan motorfordon, gående och cyklande är en viktig ingrediens att ta ställning 
till. Förslagsställarna har inte helt lyckats med den uppgiften. Gång-, cykel- och fordonsstråk 
är i något förslag otydligt illustrerade. 

Juryn menar att torgets funktion som mötesplats har mycket stor betydelse. Denna funktion 
förstärks av en klok scenlösning för små och medelstora evenemang. Förslagen redovisar 
olika lösningar för scen, både i fråga om utformning, storlek och placering. 

Samtliga tävlande har skapat aktivitetszoner utifrån sina egna idéer. Aktivitetszonerna skiljer 
sig åt i storlek, utseende, materialval och funktion. Samtliga förslagsställare har ägnat mycket 
tid och kloka tankar åt torgets funktion. Torghandel och uteserveringar är väl inarbetat i 
samtliga förslag. Endast en av förslagsställarna har förslag på toalettlösningar. 

När det gäller genomförande och etappindelning har samtliga förslagsställare presenterat 
trovärdiga förslag. Driftskostnaden varierar sannolikt. Juryn menar att torget bör utgöra en 
etapp och att omgivande gator och miljöer får utgöra etapp 2-4. 
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INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR 

FÖRSTA PRIS: HJÄRTA BOLLNÄS 

Förslagsställare:  KARAVAN arkitektur & landskap 

Delat designansvar:  Åsa Ehn Hillberg LAR/MSA, Karin Danielsson LAR/MSA, 
Kristina Ehrstedt LAR/MSA 

Medverkande  

landskapsarkitekter:  Henrik Thuring LAR/MSA, Johanna Andersson LAR/MSA 

Ljusdesign:   Lena Hildeman Ljusdesigner/industridesigner, Bjerking AB 

Underkonsulter:  Thomas Bernstrand. Architect MFA, Bernstrand & Co,  

Anders Metzén,  Gatu- och VA-ingenjör, Structor AB 

 

Juryns utlåtande: Ett förslag med stort grepp avsett för den lilla staden. En tydlig grund att 
utveckla vidare där den arkitektoniska tanken kan spåras till en idé om helhet i stadskärnan. 
Kommunens invånare får ett centralt stadsrum med en stark koppling till bygdens identitet 
och särart. Förslaget präglas av såväl nutid, närtid och dåtid som hållbarhet, tillgänglighet 
och trygghet.  

Förslaget gör Brotorget till den attraktiva mötesplats ett offentligt torg ska vara.  

 

Hjärta Bollnäs! 
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Förslaget står för tävlingens mest genomarbetade idé och är det förslag som bäst uppfyller 
tävlingsprogrammet. En av grundtankarna är att torget med omgivande gator skall ha ett 
gemensamt golv för att lätt kunna fyllas med aktiviteter. Det är en stram och genomarbetad 
idé om övergripande gestaltning, funktion, möblering och vegetation. Trafikfrågor såsom 
stråk, parkeringar och val av lösningar för såväl fotgängare som hjulburna trafikanter är 
trovärdiga. 

Hjärta Bollnäs! har stora kvaliteter genom sitt helhetsgrepp. Det bygger på ett starkt koncept 
som lätt går att vidareutveckla, förädla och utvidga. Torget blir genom sin gestaltning och 
möblering flexibelt och ger stora möjligheter för olika aktiviteter året runt, vilket har 
föreslagits. Årstidsvariationerna blir en kvalitet och inte ett problem. Med en genomtänkt, 
vacker ljussättning, isbana och eldkorgar för den mörka tiden, och ett växtval som ger såväl 
vårblomning som höstfärg, får varje årstid sin höjdpunkt. 

Förslaget bygger på ett konsekvent, enhetligt och sammanhängande golv som omfattar all 
mark inom tävlingsområdet – både torg och gaturum. Markbeläggningen har föreslagits i 
betongplattor och smågatsten. Materialet passar väl i karaktär och dignitet till omgivande 
befintliga 60-talsbyggnader. Mönstersättningen associerar till Hälsinglands broderitradition 
och har detaljredovisats. 

Juryn anser att materialval och mönsteridé är intressant och troligen ekonomiskt fördelaktigt, 
men att viss omstudering av mönstret inklusive dess utbredning kan ge större 
spänning/koncentration, samtidigt som en eventuell ”enformighet” undviks. 

I kvarteret Boklådan har en beläggning av smågatsten och granithällar föreslagits, lagda i 
strikt rätvinklighet. Juryn anser att kvarterets informella bakgårdskaraktär riskerar att gå 
förlorad samt att ytan kan få för stark stadskaraktär. Här efterlyses en bearbetning mot en mer 
lättsam och informell karaktär. Föreslagna funktioner och utformning i kvarteret utvecklas i 
samråd med fastighetsägaren. 

Möbleringen har ett vackert uttryck, skänker exklusivitet och ger stark identitet åt torget och 
Bollnäs med sin unika design. Men att ha stor mängd fasta stolar och bord året om innebär ett 
förvaltningsproblem. Den fasta möbleringen kommer att komplicera snöskottning och 
städning. Detta bör studeras vidare.  

Torghandeln kan ges en mer framträdande plats. Ytan som redovisas för torghandel i förslaget 
kan enkelt utökas. Tillgänglighet för leveranser och transporter till torget respektive boklådan 
skall studeras vidare. Juryn vill för övrigt framhäva förslagets kvaliteter och lösningar 
avseende tillgänglighet.  
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Förslaget till scenutformning är spännande i form och material med kopplingar till omgivande 
berg. Utformning och skala bör studeras vidare för att passa såväl platsen som uppträdanden 
av olika storlek.  

Inglasningen av Åhlenshuset är en idé som lockar – men den kräver fortsatt utredning 
eftersom det finns underjordiska ledningar och fastighetsjuridiska frågor som komplicerar 
genomförandet. Inglasningen avskärmar även siktlinjen från Brogatan mot Nygatan vilket bör 
studeras. 
Förslaget är väl gestaltat, genomtänkt och bedöms som klart genomförbart. 

  

 

Hjärta Bollnäs! 
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OBELÖNAT BIDRAG: NYSTA 

Förslagsställare:  SWECO ARCHITECTS AB 

Ansvarig landskapsarkitekt: Mattias Ahlgren  

Medverkande landskapsarkitekter: Sara Nordström, Hanna Wikström 

Konst:   May Lindholm 

3D visualisering:  Andreas Olérs, Fredrik Ericsson 

 

 

Juryns utlåtande: Det karaktärsskapande greppet i Nysta är det stiliserade 
Hälsingelanskapet – utformat som en böljande vågrörelse diagonalt över Brotorget med 
vattnet i den lägsta fåran, Ådran, omgiven av de högre åsryggarna. I torgets fond glimmar en 
skir väv i tallskogens bryn. 

Tanken är vacker och poetisk, men greppet övertygar inte då utformningen klart begränsar 
tillgänglighet, angöring, olika aktiviteter på torget samt torgets flexibilitet och utveckling i 
framtiden. Nivåskillnaderna kan mer bli ett hinder än en tillskapad kvalitet eller stöd för 
aktiviteter. 

 

Nysta. 
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Förslaget refererar till det Hälsingska landskapets linåkrar, skogar och vattendrag. 
Grundtanken i förslaget är vacker och vissa delar är förslaget elegant utformat, men frågan är 
om detta är det stadstorg Bollnäs saknar. Förutom markens böljande form samt torgrummets 
vackra avslut i det så kallade Slöret, uppfattar juryn att torgets utformning är relativt ödsligt, 
tomt och oförändrad jämfört med dagens. Natursymboliken dominerar och utformningens 
koppling till omgivande stad är otydlig.  

Torgets markmodellering begränsar tillgängligheten för flera kategorier besökare och ger en 
klart försvårad skötsel. Även torgets flexibilitet minskar.  

Uteserveringen i kvarteret Boklådan redovisas stämningsfullt. Slöret antyds som en tekniskt 
avancerad konstruktion som med varierad ljussättning blir en spännande fond mot Nygatan. 
Juryn ställer sig dock frågande till varför man väljer att lägga en eventuell scen/paviljong på 
just denna plats. Vad händer då med det påkostade Slöret? 

Förslaget är överhuvudtaget knapphändigt presenterat vilket lämnat stort utrymme för 
tolkningar och försvårat juryns bedömningsarbete. 

 

Nysta. 
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OBELÖNAT BIDRAG: TÄNK OM 

Förslagsställare:  Nyréns Arkitektkontor 

Ansvarig landskapsarkitekt: Erik Kajo SAR/MSA 

Handläggande landskapsarkitekt: Petra Lindeqvist LAR/MSA  

Ljusdesign:   Michael Hallbert, Michael Hallbert Ljusdesign AB 

 

Juryns utlåtande: Förslaget begränsar torgytan till det ursprungliga kvarterets omfattning. 
Här skapas ett ombonat, välproportionerligt vardagsrum som delas in i kontrasterande zoner 
– ett strikt torg och en böljande aktivitetszon. Åhlénshuset kopplas direkt till torget med nya 
entréer.  

Idén är genomarbetad och ger ett torg med stark rumslighet och en välstuderad poetisk 
ljussättning.   

Dispositionen av torget ger emellertid en något statisk lösning där flexibilitet och eventuell 
framtida utveckling blir begränsad. Scenlösningen är inte övertygande i form eller 
anslutning. Lekytor för barn är sparsamt antydda och gaturummen och deras koppling till 
torget endast summariskt redovisade. 

 

Tänk om. 
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Torget begränsas till den yta som det ursprungliga, bebyggda kvarteret en gång hade. Detta 
ger en vacker proportion och samhörighet i skala med den gamla staden. Förslaget sägs 
illustrera tunet på en Hälsingegård. Torgrummet markeras med träd förstärkt med en tydlig 
ram av skiffer. Utformningen skapar starka rumsligheter på torget, från små intima rum till 
större platser.  

Förslagets huvudnummer är den så kallade aktivitetszonen framför Åhléns-huset – en 
böljande form som kontrasterar mot torgets i övrigt strikta utformning. Zonen innehåller 
vattenkonst, sittplats, ramp och trappa. Till denna form kopplas en scen. Juryn anser att den 
böljande formen är något sökt och att den påkopplade scenen inte övertygar, viket även gäller 
förslaget till eventuell framtida inglasning. Förslaget att öppna upp Åhlénshuset mot torget 
känns positivt, men en ny entré kan komma i bakvatten till aktivitetszonen.                    
Aktivitetszonen inskränker också i viss mån torgets flexibilitet. 

Förslaget redovisar mycket vackra kvällsbilder av den tänkta miljön och juryn tror att torgets 
föreslagna ljussättning kan bli spännande.  

På torget föreslås en markbeläggning i granit med ränder av skiffer samt strängar av mässing - 
en mycket påkostad beläggning i stor kontrast till de omgivande 60-talsbyggnaderna. 
Mässingens glimmande effekt kommer tyvärr fort att försvinna på grund av materialets 
snabba oxidation.  

Även i övrigt är materialbehandling och gestaltningslösningar otydliga i vissa delar. 
Gestaltningen av gatorna inom tävlingsområdet är summariskt redovisade. Tillgänglighet till 
entréer är inte studerad. Inte heller trädarter har angivits. 

Torgrummets starka rumslighet och den välstuderade ljussättningen hör till förslagets styrkor. 
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           Tänk om. 




