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1 Inbjudan
Bollnäs kommun inbjuder härmed till arkitekttävling om utformningen av Brotorget
och angränsande gator i Bollnäs.

1.1 Syfte
Projekttävlingen har följande syften:
•
•

Att få fram förslag till hur Brotorget och angränsande gator ska kunna ges en
ny utformning som präglas av helhetssyn.
Att upphandla arkitekttjänsten för det fortsatta uppdraget.

1.2 Bakgrund
Bollnäs centrum har genomgått och kommer den närmaste tiden att genomgå
betydande förändringar. Bollnäs centrum behöver ges möjligheter att växa och
utvecklas för att behålla och öka sin attraktionskraft både som lokalt centrum och ett
centrum för hela Bollnäs kommun. GC- passagen (Wilhelminapassagen) har på ett
väsentligt sätt förändrat gångströmmarna i centrum. Gågatorna med angränsande
torg utformades och byggdes under 80-talet och är i behov av ombyggnad.
Gaturummet och flera entréer i centrum måste tillgänglighetsanpassas.
Brotorget fungerade och utvecklades som torg under en period på ca 40 år innan det
revs 2008. Idag står staden inför en ny epok och torget måste utformas och utvecklas
för de kommande 40 åren.
Kommunfullmäktige i Bollnäs kommun beslutade 2011-05-30 att utforma framtidens
Brotorg samt att utlysa en arkitekttävling för utformningen. Detta beslut föregicks av
ett arbete i en styrgrupp bestående av sju politiskt valda personer som också
arrangerade en medborgardialog.

2 Bollnäs stad
2.1 Historik
Bollnäs köping bildades 1906 som en mindre köping i södra Norrlands inland där
järnvägen korsade handelsvägar i dalgången och stråk från kusten in i landet.
Bollnäs är en av Hälsinglands rikaste socknar med en kyrka från 1200-talet.
Här beslutade handelsmannen George Collini 1851 att han skulle grunda en stad
efter amerikansk förebild. Han började stycka av och sälja småtomter, för
affärsverksamhet längs landsvägen - Långgatan - mellan kyrkan och färjepassagen
över älven Ljusnan. Begreppet ”Bollnässtaden” i folkmun växte fram redan på 1870talet. När järnvägen norrut 1878 pressade sig fram i dalen mellan kyrka och ”stad” så
tilltog expansionen. Stadsytan mellan järnväg och älv blev trång och snart var hela
centrala Bollnäs köping utbyggd.
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Bollnäs fick stadsrättigheter 1942 efter sammanslagning med Björkhamre köping på
andra sidan järnvägen. Stadens torg låg i södra delen av Långgatan – dvs
landsvägen mot Söderhamn. Här lät man, vid omstruktureringen av centrala Bollnäs,
1966 bygga det nya stadshuset. I planeringen ingick också att riva ett helt kvarter för
att skapa ett nytt torg, Brotorget.

Bollnäs – 1950

Bollnäs – 1953

1979 beviljades rivning av samtliga hus i kvarteret; Berges fastighet längs
Långgatan, Brostugan och Bergvikarns längs Stationsgatan-Nygatan. Planeringen
började omgående för det nya torget som invigdes 1984. Rivningarna i centrum
fortsatte under 80-90-talen med en totalsanering av kvarteret Oden och rivningar av
hela kvarter öster om Nygatan, när nya Öster skapades.

Bollnäs – 1965

Torget var i bruk 1984-2007. 2008 såldes torget, byggnader flyttades, konstnärlig
utsmyckning och träd togs bort. En exploatering skulle utföras, men av ekonomiska
skäl blev den aldrig utförd. Torget återköptes av kommunen 2011. Striden om
Brotorget har nu pågått i flera år. Det senaste beslutet är att kvarteret Bro åter ska bli
ett fungerande stadstorg, i likhet med det torg som invigdes 1984.

2.2 Bollnäs centrum
Bollnäs stadskärna är i dag liten och definierad med viss historisk karaktär, atmosfär
och egen identitet. Den har alltså många kvaliteter och att bevara dessa är grunden i
utvecklingsarbetet. Bollnäs centrum upplevs som en plats med oklar kvalitet i de
offentliga rummen. I och med byggandet av Wilhelminapassagen som har knutit ihop
Bollnäs centrum med stadsdelen Gärdet har Brotorget fått ännu större betydelse som
ett centralt torg i Bollnäs.
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3 Tävlingsuppgift
Tävlingsuppgiften är att föreslå en ny utformning av Brotorget och intilliggande gator
inklusive fastigheten Boklådan 2 och Brogatan. Tävlingsområdets avgränsning , se
nedan.
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Tävlingsuppgiften i korthet är att ge förslag till:
•
•
•

Gestaltning
Funktionell struktur med bland annat tillgänglighet.
Lösningar för logistik och kommunikationer till och från tävlingsområdet.

De tävlande ska på ett konsekvent och övertygande sätt redogöra för utgångspunkter
och prioriteringar som kan bidra till att uppnå målsättningar för området.
Förslaget 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.
Förslaget kommer att ligga till grund för framtagande av ny detaljplan och fortsatt
projektering.

3.1 Målbild
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.

4 Förutsättningar
Utformningen av den centrala delen av Bollnäs centrum ska göras med stor omsorg
och den ska spegla Bollnäs själ som en bit av Hälsinglands själ. Man måste klargöra
vilken kvalitetsnivå och vilka ambitioner som ska nås vid utformningen av stadsmiljön
och gaturummen. Man bör iaktta stadsmässighet i nyttjande av material, färg,
utformning för hållbarhet och tydlighet. Idag finns det stora kvalitetsskillnader bland
befintliga gaturum och torg.
Det nuvarande Brotorget och intilliggande gator inom tävlingsområdet har oklara
funktioner. Utformningen av stadsrummet ska präglas av helhetssyn och får mer och
mer betydelse för stadens attraktionskraft. Stadsrummet får allt större betydelse som
en mötesplats för många olika intressenter – boende, näringsidkare, fastighetsägare,
besökare, gående, cyklister, bilister, kollektivtrafik och transportfordon.
Det är viktigt att utvecklingen av Brotorget med omgivning skapar upplevelsevärden
som fungerar hela dygnet och året runt. Den tävlande ska visa hur funktioner och
aktiviteter ska kunna anordnas inom tävlingsområdet. Flexibla platser, ytor för olika
aktiviteter (t.ex. dans, små och större musikevenemang, försäljning, start och mål för
tävlingar samt utställningar).
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Förslag på utformning och placering av eventuell paviljong i kombination med en
scen (t.ex. saluhall, caféer, kiosker, toaletter, förråd och samlingslokal). Möblering
(t.ex. placering och typ av sittplatser), flera uppmuntrande och lekfulla miljöer för barn
och vuxna. Torghandel och skyltning, flaggning och installationer som skiftar över
året och visar stadens aktiviteter.
BROTORGET
Brotorget är ett av Bollnäs centrala torg som ansluter direkt till Långgatan och
Nygatan. V Stationsgatan och Brogatan leder också till Brotorget dvs. det är
lättillgängligt för såväl gående som cyklister och alla andra transportmedel. Bussar
stannar vid torget och det finns parkeringsdäck på kvarteret Vretåker (Åhlenshuset)
och på fastigheten Kringlan 5 (gamla Domushuset) som kan utnyttjas mer.

Kringlan 5 från Långgatan

Kv. Vretåker (Åhlenshuset) från Brotorget

Tack vara det centrala läget, ett bra klimat och att många människor passerar torget
används det ofta för politiska möten och evenemang. Sommartid finns det en
uteservering vid entrén till gamla Domushuset. Fler uteserveringar i anslutning till de
andra husen vid torget kan utformas och etableras. Periodvis används torget för
försäljning av grönsaker och blommor m.m. samt marknadsförsäljning.

Brotorget ska ha en skala och gestaltning som speglar torgets identitet och dess
funktion i det sammanhängande stadsrummet inspirerat av Hälsinglands rika kultur
och natur.
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De tävlande får själva avgöra om Portalen och Snoddastågperrongen ska flyttas eller
inte. Vid flyttning av Snoddastågperrongen måste ett alternativt läge föreslås. Om
Portalen ska vara kvar ska den integreras i det nya förslaget och den kan få en helt
annan färgsättning som passar det nya Brotorgets utformning. (se plankartan nedan).

Portalen

Snoddastågperrongen

Brotorget med omgivning
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Även Snoddasreliefen som är viktig för turisterna bör få en naturligt integrerad
placering.

Snoddasreliefen

På Brotorget kan det behövas en paviljong i kombination med en större scen som
ska placeras på en lämplig plats. Byggnaden kan byggas med en eller två våningar.
Det finns önskemål om att paviljongen ska kunna inrymma samlingslokaler,
restaurang/caféer, saluhall, småbutiker, toaletter, förråd och en festvåning som kan
förvandlas till en scen. Det ingår i tävlingsuppgiften att göra en volymstudie av denna
byggnad.

Brotorget idag

En paviljong med större scen kan behövas

LÅNGGATAN
Långgatan är huvudgång- och cykelstråk i centrala Bollnäs och omfattande ändringar
på stråket har inte skett sedan byggnationen på 1980-talet trots att förutsättningarna
har ändrats. Det asfalterade gång- och cykelstråket på Långgatan har en bredd på
3,5 meter. Cykelflödet, som man räknade med på 80-talet och som avgjorde banans
kapacitet, är inte aktuellt idag. Den bit av Långgatan som passerar Brotorget ska
anpassas till torgets stenbeläggning och utformning.
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Långgatan

NYGATAN
Under årens lopp har Nygatan tappat sin betydelse som genomfartsväg.
Efter flyttning av Brostugan har Nygatan öppnats upp mot Brotorget och byggnaden i
kvarteret Hälsingbaneret ”Frimishusets” fasader blev en naturlig gräns för Brotorget.
Det är mycket viktigt att den biten av Nygatan integreras med Brotorget och utrymme
skapas framför fasaden. Bottenvåningen på Frimishuset ska få en helt ny funktion
med exempelvis affärslokaler och caféer/restaurang.

Nygatan

BROGATAN
Brogatan idag är trist och behöver omfattande ändringar. Efter byggandet av
Wilhelminapassagen har Brogatan fått en ny roll som viktigt gång- och cykelstråk.
Eftersom rampen från passagen ansluter till gatan från norra delen med fortsatt
cykling på Brogatan blir det en självklarhet för cyklister som cyklar mot Långnäs och
Renområdet att välja denna väg.
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Brogatan

Brogatan har många uteserveringar som behöver utvecklas, deras utseende
förbättras och knytas till gaturummet på ett bättre sätt och ge känslan av Brogatan
som nöjesplats. För att nå den kvaliteten på Brogatan kan det behövas avsmalning
av körfält, tydliggörande av cykelstråket och gångstråket i kombination med
blomsterarrangemang och trädplantering. Kiosken vid Helins trädgård behöver flyttas
och ge mer utrymme för trafikanter i korsningen så att framkomligheten förbättras
speciellt för ambulans, brandkår och taxi. Brogatan kan möjligen utformas till ett
gångfartsområde.
Det finns en önskan om att återskapa Stenbrobäcken som fanns längs Brogatan och
att den öppnas på nytt som en kanal i centrala Bollnäs. Den ligger i dag i en kulvert
under gatan och en del av Brotorget. Stenbrobäckens läge skulle inte hindra att
affärskvarteret Krokanen byggs ut. Brogatan behöver gestaltas med anpassning till
idéerna kring fastigheterna längs gatan. I gestaltningen kan kanalen ev. endast
visualiseras och kopplas samman med ett ev. vattenspel på Brotorget.

Bollnäs karta från 1903 med Stenbrobäckens läge
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Det är upp till de tävlande att återskapa vattenspelet med granittrapporna i
kombination med Snoddasreliefen som fanns på det gamla Brotorget och anpassa till
det nya förslaget.

VÄSTRA STATIONSGATAN
Västra Stationsgatan är Bollnäs centrums viktigaste kommersiella stråk och gatans
betydelse har förstärkts i samband med Wilhelminapassagens byggande. Norra
delen av Västra Stationsgatan är väl utrustad.

Västra Stationsgatan

Kvarteret Broåker behöver anpassas. I Broåker 5 har entréerna anpassats och blivit
tillgängliga med ramper. Broåker 8 (Ljusnanhuset) återstår och behöver
tillgänglighetsanpassas i samband med utformning av den delen av Stationsgatan.
Det kan behövas mer blomsterarrangemang och en lekplats för barn mot
leksaksaffären med attraktiva redskap. Gångfartsområdeskaraktär behöver spridas
över hela Västra Stationsgatan och samtidigt säkerställa trafiken mot oskyddade
trafikanter och speciellt barn.
BOKLÅDAN 2
Byggnaderna på fastigheten Boklådan 2 (Helins) är ett välbevarat småskaligt kvarter,
det enda kvarteret intill Brotorget som överlevde den hårdhänta saneringen av hela
innerstaden. Denna del av Bollnäs centrum har småskaliga vackra träbyggnader i
olika kulörer i kombination med en större byggnad med putsade fasader. Denna del
av centrum kan bevaras som småstadsmiljö och kopplas samman med Brotorget på
ett aktsamt sätt och utvecklas i samråd med fastighetsägaren.

Boklådan 2 (Helins bokhandel)
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Om denna yta öppnades upp skulle den historiska småstaden komma fram och visa
sig, och då i stor kontrast till nutida lösningar på Brotorget.
Kontrasten och funktionen av småskalighet kan återskapa en god karaktär i stadens
absoluta mitt.
TILLGÄNGLIGHET
Bollnäs kommun har jobbat länge med tillgänglighetsfrågor men många åtgärder i
den frågan återstår. Bollnäs centrum måste göras till en mycket tillgänglig stadsmiljö.
I samband med att tillgängligheten ökas i centrala Bollnäs, behöver ambitionen höjas
för att skapa positiva upplevelser för alla sinnen hos de människor som vistas i
stadsmiljön. Detta innebär att ta ställning till visuella, auditiva och taktila värden i den
miljön. Gående, cyklister och rullstolsburna föredrar att gå och cykla på relativt släta
material. En okoordinerad utplacering av gatuutrustningen ger ett rörigt intryck och
kan ställa till problem för funktionshindrade samt för drift- och underhållsåtgärder.

Om gatuutrustningen så långt det är möjligt samordnas i en möbleringszon skapas
goda förutsättningar för ett visuellt lugnt gaturum. Lokalisering av gatuutrustning till
en möbleringszon är särskilt viktig för synskadade som behöver en zon fri från
hindrande föremål. Det är en fördel om struktur och ljushet kan varieras så att hinder
lättare uppmärksammas och orienteringen underlättas. Nivåskillnader i stadsrummet
kan lösas med olika rampformer speciellt vid högre entréer till byggnader men det
behöver anpassas till byggnadens arkitektoniska stil till exempel vid Helins
bokhandel.
TRAFIK OCH SÄKERHET
Trafikfrågor är en viktig del vid utformning och gestaltning av Brotorget och
intilliggande gator. Man måste tydliggöra vilka som är huvudstråk för att man lätt ska
kunna orientera sig och identifiera kritiska moment och konfliktpunkter och områden
för att hitta de bästa lösningarna för att göra gatorna mer trafiksäkra, miljövänliga,
trivsamma och estetiskt tilltalande. De förändringar som föreslås måste motsvara de
intentioner, anspråk och behov som varje trafikslag har av säkerhet, trygghet,
tillgänglighet och framkomlighet och förbättra dem.
I dag finns det busshållsplatser för kollektivtrafiken på Nygatan vid den södra delen
av Brotorget. Om den biten av Nygatan ska integreras med det nya torget och ev.
sträcka sig ända till Frimishusets fasad måste busshållsplatserna flyttas, men det är
viktigt att de ska vara i direkt anslutning till Brotorget. En möjlig placering för
busshållsplatserna kan vara på Nygatan på Åhlénshusets sida.
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Brogatan kan bli ett viktigt trafikstråk som knyter samman Brotorget med Bollnäs
Resecentrum. Cykelstråk som planeras i projektområdet ska anslutas och anknytas
på bra sätt med det övriga cykelnätet i Bollnäs. Olika cykelställsplatser ska
lokaliseras och placeras på lämpliga ställen.
TRYGGHET
Bollnäs centrums struktur påverkar besökarens beteende och rörelsemönster och
därmed valet av trafik och transportmedel. Trygghet påverkar delvis människors val
av transportmedel, gång- och cykelstråk och vistelse i det offentliga rummet. Det är
en fördel att kombinera trygghetsskapande insatser med brottsförebyggande
åtgärder inriktade på den fysiska miljön. Tryggheten är en viktig del i utformningen av
Brotorget med intilliggande gator och olika delar såsom offentliga rum, trafikmiljön,
handeln och tillgängligheten. Brotorget har varit ett gott exempel på trygghet i Bollnäs
centrum som behöver återskapas vid planeringen av den ”Nya Brotorget” och
angränsande gator.
BELYSNING
Belysning av Brotorget och angränsande gator kan behövas för att förbättra
tryggheten och lyfta mörka platser. Man måste genom ett belysningsprogram/en
belysningsåtgärd ta fram bättre belysningsprinciper och lokalisera vilka objekt som är
intressanta och möjliga att belysa. Det kan bli en byggnad, ett gång- och cykelstråk
eller ett grönområde.
GRÖNSTRUKTUR
Runt Bollnäs stad finns en mycket vacker hälsingenatur med de blånande bergen.
Bollnäs centrum har stor fördel genom sin öppenhet mot vattnet. De kvaliteterna ska
bevaras och förstärkas.
Under de senaste åren har Bollnäs centrum förlorat många träd och mycket grönska.
Många träd försvann från Brotorget i samband med ombyggnationen. Nya träd kan
skapa trivsel genom ökad rumsbildning, upplevelsevärden och förbättrat lokalklimat lummigheten återskapas. Nya trädplanteringarna med blomsterarrangemang i
kombination med sittplatser ska bilda en skön och trivsam miljö för människor såväl i
solen som i skuggan. Val av växtsorter ska anpassas till klimatzonen och inspireras
av Bollnäs omgivande natur. Fruktträd är också en variant att tänka på och varför inte
en vinterträgård.
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MARKBELÄGGNING
En stor del av markbeläggningen i Bollnäs centrum är från 80-talet när man
planerade Långgatan och intilliggande gator för den oskyddade trafikantgruppen.
Marken är belagd med betongplattor med en inte alltför grov struktur. I gågatans
anslutning till bilgatan har naturstenar använts. Sedan dess har vissa renoveringar
och kompletteringar av gaturummet skett vid olika tillfällen. Stenbeläggning och
stenutformningar i samband med byggandet av Wilhelminapassagen och
kringliggande område är ett stort lyft för Bollnäs centrum som behöver spridas vidare
över hela centrum, men det är en kostnadsfråga.
Kostnaderna kan dock minskas genom att man hittar olika lämpliga lösningar för att
höja kvaliteten och samtidigt hålla kostnaderna låga, exempelvis att bryta de långa
markbeläggningarna av betongplattor med natursten eller annat material med olika
mönster och färger. Ett hälsingepräglat mönster är tänkbart för att ge en lokal
traditionskaraktär.
Brotorget och vissa korsningar ska gestaltas och byggas om med ett helt nytt och
hållbart material och det ska uppmana trafikanterna till ett lugnt och säkert beteende.
Val av beläggningar, mönster och färg strukturerar och förtydligar gatans olika
funktioner och genom olika fysiska åtgärder kan miljön samtidigt göras trygg, vacker
och trivsam.
Utformningen ska vara bra så att gångvägnätet består av sammanhängande, säkra,
gena och bekväma gångvägar och stråk som har någon form av ledstråk för
synskadade och är fria från hinder för funktionshindrade med rullstol. Tydliga,
kännbara gränser med t.ex. kantsten läggs mot körbana, cykelbana, planteringsytor
och dylikt. Gaturummets utformning genom upphöjningar av vägbanan, användning
av olika typer av beläggningar och planteringar ska leda till att alla trafikanter får en
trygg och säker miljö. De föreslagna områdena med markbeläggning av olika typer
ska projekteras, dimensioneras, anläggas och underhållas för att skapa väl
fungerande ytor med lång livslängd.

TORGHANDEL, KIOSKER och FÖRSÄLJNINGSBODAR
Brotorget ska vara en av huvudplatserna för torghandel i Bollnäs centrum.
Torghandel ska finnas på Brotorget. Det behöver utformas försäljningsbodar med
stor omsorg och arkitektonisk form inspirerad av traktens anda. Vid stora evenemang
och marknader ska försäljning och torghandel spridas över en stor del av Brotorget,
Stationsgatan och ev. Brogatan och Wilhelminapassagen.
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5 Krav
5.1 Tekniska krav
Vid utformning av gaturummet ska hänsyn tas till framkomlighet, utryckningsfordon,
drift- och underhållsåtgärder/snöröjning. Gaturummet som används för fordonstrafik
inkl tunga fordon ska byggas med höga kvalitets- och bärighetskrav.

5.2 Ekonomiska krav
Att skapa ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande stadsrum är mycket viktigt men det
är också en kostsam och komplicerad uppgift och genomförandet kan behöva
etappindelas. Genomförbarhet ska redovisas, dvs. hur förslaget anpassas till
ekonomi och tidsplanering samt ska klargöras vilka åtgärder som är viktigast vid en
prioritering.

6 Tävlingstekniska bestämmelser
6.1 Arrangör
Tävlingen arrangeras av Bollnäs kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

6.2 Tävlingsform
Tävlingen är en inbjuden arkitekttävling. Bollnäs kommun har genom ett öppet
kvalificeringsförfarande bjudit in följande arkitektkontor att delta i tävlingen:
•
•
•

KARAVAN arkitektur & landskap AB
Nyréns Arkitektkontor
SWECO Architects AB

6.3 Deltagarrätt
Tävlingen är endast öppen för inbjudna team som valts ut genom ett
prekvalificeringsförfarande.

6.4 Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

6.5 Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:
Arkitekt LAR/MSA Christina Olsson, utsedd av Sveriges Arkitekter
Landskapsarkitekt MSA Gustav Jarlöv, utsedd av Sveriges Arkitekter
Lars Åsberg, Samhällsbyggnadschef
Anders Aune, förvaltningschef, teknik, service- och fritidsförvaltningen
Bashir Hajo, Stadsarkitekt i Bollnäs kommun
Stefan Permickels, S, ordförande i Kommunfullmäktige
Ingrid Hammarberg, ordförande i kommunala handikapprådet Fp.
Anna-Maria Forssell Mörk, V.
Tobias Petersson, Bollnäsdraget.
Björn Johnson, fastighetsägare i Bollnäs centrum.
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Juryns ordförande är Christina Olsson.
Juryns sekreterare är Lars Åsberg.
Peter Eriksson, näringslivschef och Johan Kock, intendent vid Museet/Konsthallen
står till juryns förfogande.
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare.

6.6 Tävlingsfunktionär
Carin Flinck
Kartassistent, Bollnäs kommun
Samhällsbyggnadskontoret,
821 80 Bollnäs
Tel. dir: 0278-251 72
E-post: carin.flinck@bollnas.se
HTU

UTH

OBS ! Alla kontakteter angående tävlingen, såsom beställning av programhandlingar,
frågor etc., ska alltid riktas till tävlingsfunktionären. Tävlande får ej ta direkt kontakt
med juryledamot för frågor angående tävlingen.

6.7 Tävlingsfrågor
Alla frågor om tävlingen ska ställas via e-post till tävlingsfunktionären Carin Flinck.
Frågor om tävlingen mottas senast 30 oktober 2012. Märk all korrespondens med
”Tävlingsfråga Brotorget”. Svar på frågor som uppkommer under tävlingstiden
kommer att skickas ut till alla tävlande.
E-post: carin.flinck@bollnas.se
HTU

UTH

6.8 Startmöte
Alla tävlande bjuds in till startmöte för visning av tävlingsområdet samt genomgång
av tävlingsförutsättningar. Startmöte äger rum 28 september 2012 kl. 9-12 på Bollnäs
kommun, Sessionssalen, Stadshustorget 2, Bollnäs.

6.9 Programhandlingar och underlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Detta tävlingsprogram.
Primärkarta över området, befintligt utseende.
Samlingskarta med redovisning av ledningar i mark.
Karta med inritat tävlingsområde.
Karta över Bollnäs centrum.
Ritningar över Brotorget med omgivning.

Ovanstående material levereras i digital form till de tävlande 2012-09-21.
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6.10 Tävlingsförslag redovisning
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade och övriga handlingar ska i
nedre högra hörnet vara försedda med ett motto.
Tävlingsförslaget ska vara monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1
cm) och får omfatta högst tre planscher. Därutöver ska en omgång av dessa
planscher, förminskade till A3-format lämnas. All text på planscherna ska vara läsbar
på A3-kopiorna.
Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i pdf-format på CD – alla planscher ska
ligga i samma fil. Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information
om upphovsman etc. för att garantera anonymitet.
Handlingar utöver ovanstående kommer att tas undan från bedömning och
utställning. Modell tas ej emot..

6.11 Tävlingsförslag omfattning
Tävlingsförslag ska redovisa följande:
1) Kortfattad beskrivning av förslaget, inkluderande tankar om genomförande,
etappindelning och prioriteringar.
2) Situationsplan över hela tävlingsområdet med anpassad norriktning i skala
1:400.
3) Minst en elevation/längdsektion skala 1:400.
4) Perspektiv eller/och illustration.
5) Redovisning av byggnadens yta.
6) Detaljer av betydelse i valfri skala.
7) Föreslagen etappindelning.

6.12 Inlämning
Tävlingstiden slutar 21 december 2012. Senast denna dag ska tävlingsförslag vara
inlämnat till allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären, eller lämnat direkt
till tävlingsfunktionären. Förslag som lämnats till befordran senast denna dag, men
som ankommer tävlingsfunktionären mer än fem dagar senare, tas ej upp till
bedömning.
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel”
och förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på
förslagsställaren och eventuella medarbetare samt kontaktuppgifter.
Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran skall kvitto utvisande
inlämningsdag samt förslagets motto samtidigt översändas separat till
tävlingsfunktionären. På detta kvitto skall även anges ett telefonnummer där kontakt
kan nås med förslagsställaren under bevarad anonymitet i fall att tävlingsförslaget
inte kommit fram.
För förslag som lämnas direkt till Bollnäs kommun skall denna lämna kvitto som
bekräftar att förslaget har lämnats inom utsatt tid.
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6.13 Tävlingsarvode
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med
tävlingsprogrammet och godkänts av juryn för bedömning får ett arvode på 100 000
kr exkl. moms.

6.14 Bedömningskriterier
Utan inbördesordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställs i programmet.
Juryn kommer att göra 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.

6.15 Bedömning
Bedömningen beräknas vara avslutad under mars månad 2013.

6.16 Utställning
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut offentligt genom
Bollnäs kommuns försorg. Plats meddelas senare.

6.17 Publicering
Sveriges Arkitekter och Bollnäs kommun äger rätt att publicera samtliga
tävlingsresultat på sina webbplatser samt i tidningen Arkitekten. All publicering av
tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av
förslagsställarens namn.

6.18 Ägande- och nyttjanderätt
Bollnäs kommun innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen.
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.
Bollnäs kommun äger rätt att använda det samlade tävlingsresultatet vid det fortsatta
arbetet med tävlingsuppgiften, förutsatt att detta inte strider mot gällande svensk lag
om upphovsrätt.

6.19 Returnering av förslag
Förslagen kommer inte att returneras.

6.20 Uppdrag efter tävling
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas avser Bollnäs
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 fullständiga arkitekthandlingar för Brotorget.
Finner Bollnäs kommun skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med
Sveriges Arkitekter.
Brotorget i Bollnäs. Tävlingsprogram inbjuden tävling

20/20

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag för vinnaren
tillkommer det denne en ytterligare ersättning motsvarande arvodessumman,
100 000 kronor.

6.21 Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma
”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”.
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för
de tävlande av Sveriges Arkitekter.

Bollnäs 2012-10-04

…………………………
Stefan Permickels
ordförande i Kommunfullmäktige (S)

…………………………
Ingrid Hammarberg
ordförande i kommunala
handikapprådet (Fp)

…………………………
Anna-Maria Forssell Mörk
(V)

…………………………
Lars Åsberg,
Samhällsbyggnadschef

…………………………
Anders Aune
Teknisk Chef

…………………………
Bashir Hajo
Stadsarkitekt

…………………………
Gustav Jarlöv
För Sveriges Arkitekter

…………………………
Christina Olsson
För Sveriges Arkitekter

…………………………
Tobias Petersson
Bollnäsdraget

…………………………
Björn Johnson
Fastighetsägare i Bollnäs

För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd, Katarina O Cofaigh.
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