
BROTORGET, BOLLNÄS
TÄ N K  O M . .

SITUATIONSPLAN  1:400 A1

MÅLPUNKTER. Brotorget (orange), är ett av fem torg (gula) i centrala Bollnäs. Brotorget är det mest centrala av dem och ligger 
i direkt anslutning till gåtatan. Det är handelstorget och platsen för aktiviteter. Centrum visas som mörkblått och målpunkter 
visas som blå cirklar. 

UPPLEVELSEZONEN SAMT SCEN

TÄNK OM…

Brotorget i Bollnäs ligger mitt i de centrala kvarteren med 

handel, liv och rörelse. Det nya Brotorget dras från fasad 

till fasad mellan kv Vretåkern och kv Kringlan och skapar 

ett stort sammanhängande rum med en genomgående 

markbeläggning. En ram av skifferhällar markerar det nya 

torget och det stora rummet och verkar sammanhållande, 

liksom ett gårdstun på en Hälsingegård.  

Nyplanterade träd ramar in torget och ger den generösa 

ytan ett nytt sammanhang. Träden bildar nya rumsliga 

avgränsningar och skapar rum för handel, möten och 

aktiviteter utan att det blir en fysisk eller visuell barriär. Den 

stora ytan bryts upp och mindre rum skapas längs med 

fasaderna. Längs med kv Vretåkern skapas en zon mellan 

träden som en motpol till det ordnade torget. I en enklare 

markbeläggning växer en vågform fram. Till den kopplas 

funktioner och aktiviteter som scen, bänkar, vattenspel 

och så vidare. Längs med kv Kringlan finns en smalare 

möbleringszon i linje med träden. 

Det nya Brotorget är en ombonad plats där bollnäsbor 

och besökare ska känna sig som hemma. Torget ska vara 

en trivsam plats att vistas på, att passera och att handla 

på.  Med en bevarad öppenhet och en trygghetsskapande 

ljussättning är det en plats att använda varje dag, året om. 

Brotorget definieras rumsligt av den omkringliggande bebyggelsen och dess 
skala ger oss en naturlig ingång till vårt förslag till att skapa rum i rummet. 
Platsen har i dag begränsade rumsliga och stadigvarande upplevelsevärden, 
MEN stor potential i kraft av sin placering och storlek. Genom att plantera 
träd som en ram på torget markeras det inre torgrummet utan att stänga 
ute de omgivande gatorna och husen. Det idag överstora rummet definieras 
och Bollnäs får ett stadsrum med en skala som samspelar med den övriga 
stadskärnan.   

Principiella frågor för Brotorget
Hur skapar vi ett harmonisk stadsrum på torget?
Hur skapar vi harmoniska och naturliga rörelsemönster?
Hur skapar vi nya, naturligt funktionella ingångar utgångar till torget rummet?
Hur skapar vi nya rumsliga upplevelser på torget, både tillfälliga och 
permanenta?

Torget är uppbyggt av ett tydligt golv som spänner mellan fasaderna i kv 
Vretåkern och kv Kringlan, avgränsat mot Långgatan och Nygatan. Ytan ramar 
in huvudrummet som tunet på en Hälsingegården. Inom den övergripande 
ytan förtydligas två områden under träden,  längs med kv Vretåker respektive 
kv Kringlan, vilket ger torget en rumslig och funktionell avgränsad zon mot 
fasaderna. Torgytan hålls öppen och får fyllas av stadens behov. Det är en 
fleixbel yta där både små och stora evenemang kan rymmas. 

Brotorget avgränsas i norr av Helins bokhandel, fastigheten Boklådan 2, som 
representerar en viktig del av Bollnäs äldre bebyggelsehistoria. Långgatan 
som passerar förbi ges en ny markbehandling och fungerar som en zon mellan 
de mötande gatorna och torget. Fastigheterna norr och söder om torget, kv 
Vretåker och kv Kringlan, representerar en modernistisk byggnadskultur och 
en viktig del av Bollnäs historia. Tidstypiskt utformad med handel i gatuplan 
och bilparkering på taken i ett stiltroget formspråk. Frimishuset på Nygatan 
avslutar torgrummet mot öster, men de nya träden ger torget en ny rumslig 
definition med Frimishuset som bakgrund. Fastigheterna mot torget har få 
eller inga entréer mot torget vilket ger platsen en temporär känsla. Genom 
att öppna upp de omgivande fastigheterna mot torget kan nya målpunkter 
skapas, med nya funktioner, och Brotorget få en än tydligare förankring. 

Den generösa torgytan har tillsammans med befintlig bebyggelse en stor 
potential till att fysisk omorganisera/ tillföra nya funktioner och berättelser om 
Bollnäs stad.

UPPLEVELSE
I den norra delen, mot Kv. Vretåker, planteras två rader träd som ska ge rum 
för en organisk och lekfull form som följer med längs hela ytan. Formen 
och strukturen kontrasterar till den stramare inramningen av torget. Den 
organiska formen spelar mot de traditionella torgfunktionerna och möjliggör 
andra, kompletterande upplevelser och händelser. I gränsen mellan torget 

och upplevelsezonen placeras en scen. Den skapar ett fokus i rummet och kan 
användas vid särskilda tillfällen med uppträdanden eller möten. Övrig tid blir den 
en samlingsplats eller en informell sittplats i solen från vilken man kan betrakta 
torglivet. 

Formen, eller vågen, är indelad i tre delar. Från Långgatan inleds den med en 
böljande form med porlande och rinnande. Böljorna ger informella sittplatser 
och upplevelser av vattnet och vattenljud. Snoddasreliefen placeras som en 
avslutning, vänd mot torget. Vattenelementet berättar historien om den nedgrävda 
Stenbrobäcken men också om Ljusnan och dess historia. 

Den organiska formens mittparti är den centrala bänken, en plats för reflektion 
och möten. Bänken vänder sig mot torget och scenen, samtidigt som den håller sig 
i den avgränsade upplevelsezonen. Bakom bänkens rygg står skivor i mässing, de 
förstärker den svängda formen och blir samtidigt en avgränsning mot bebyggelsen. 

Formens avslutningselement mot Nygatan möter scenen. En ramp respektive 
trappa går upp från varsitt håll och gör samtidigt scenen tillgänglighetsanpassad. 
Rampen och trappan ansluter till scenen, som blir en sorts brygga mellan torget 
och upplevelsezonen. Den organiska formen kan utföras i mörk terrasso och 
värmas upp av returvärme från fjärrvarmnätet. Den ska inbjuda till att sitta på och 
beröra även under de kalla årstiderna.

RÖRELSER
Brotorget påverkas av tre dominerande rörelser, gång- och cykeltrafik längs 
Långgatan, bil- och busstrafik på Nygatan och slutligen gång- och cykelrörelser 
diagonalt över torget från Brogatan till Östra stationsgatan. En förskjutning 
i trädraden bildar en visuell diagonal över torget för att stärka det viktiga 
rörelsestråket. I korsningarna med Nygatan läggs gatsten för att hålla hastigheten 
på biltrafiken nere samt för att markera att det är gående och cyklister som har 
företräde.

Brotorgets visuella öppenhet är viktig för tryggheten på platsen. Det skall vara 
möjligt att se händelser och människor på torget från dess kanter, samtidig som 
de olika rummen kan utvecklas. Man ska känna sig trygg både på och längs med 
torget. 

MÖJLIGHETER
Fastigheten Boklådan 2 har stora möjligheter att bli ett välfungerande komplement 
till Brotorget. Genom att öppna upp tomten och ta bort staketet kan man ge en 
ny möjlig tillgänglighet för handelsytor i den småskaliga och historiska miljön. 
En förplats till det större torgrummet skapas. Detta kan kompletteras med en ny 
markbearbetning för att ytterligare stärka den nya platsens omvandling. Det kan bli 
en intimare plats i staden där man till exempel skulle kunna läsa en bok eller dricka 
en kopp kaffe på en uteservering och betrakta stadslivet på torget. 
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BOLLNÄS I HÄLSINGLAND
Bollnäs (orange) läge intill Varpen och Ljusnan omgiven av 
Hälsingeskogarna (mörkblått) och åkrarna (vitt). Skogen, 
älven och linet. 

BROTORGET I BOLLNÄS
Brotorget(orange) ligger centralt i Bollnäs, precis i mötet 
mellan gågatorna Långgatan och Västra stationsgatan 
(mörkblått). Längs med Nygatan finns busshållplatser och 
gatan fungerar också som angöring för torghandel samt 
verksamheter intill. Wilhelminapassagen har förändrat 
rörelsemönstret för gående och cyklister och Brogatan har 
blivit ett viktigare stråk. Detta medför att torget har fått en 
ny kompletterande diagonal rörelseriktning till de tidigare 
starka riktningarna längs med fasaderna. 

BROTORGET
Hela torget är markerat med mörkblått. Upplevelsezonen 
visas i orange. De genomgående möbleringszonerna ger 
en tydlighet till både torget och de intilliggande Brogatan 
och Västra stationsgatan, som också får en ny gestaltning. 
På torget placeras en scen, visas i mörkblått, i gränslandet 
mellan torg och upplevelseszon. Scenen bryter den annars 
så strikta gränsen och även riktning som finns på torget 
och beroende på uppträdande och tilltänkt publik kan olika 
sidor av scenen användas.  Trädplantering längs Brogatan 
och Västra stationsgatan sammanlänkar Tinghustorget 
och Brotorget och skapar zoner för nya funktioner. Träd på 
torget skapar rum i rummet och etablerar nya ramar för 
aktiviteter längs med och under trädens kronor.

TORGETS OMGIVANDE BEBYGGELSE
Bollnäs centrum är fylld av handel längs gatorna, men i 
direkt anslutning till torget är antalet entréer begränsat. 
Genom att öppna upp intilliggande fastigheter och skapa 
ett större antal målpunkter runt om torget kommer mer 
människor att passera och på så sätt skänka torget än mer 
liv och rörelse. För de två parkeringshusen skulle man 
kunna tänka om och utveckla något helt nytt, till exempel 
ateljéer, stadsodling, dansstudios, replokaler eller bostäder. 
Fastigheten Boklådan 2 skulle kunna öppnas upp mot 
torget och få ett intimt mindre stadsrum i sin idag privata 
del. Bodarna och garagen skulle kunna öppnas upp för 
butiker och en uteservering skulle kunna rymmas under 
trädkronorna. 

TÄ N K  O M . .
BROTORGET, BOLLNÄS

MINI

MIDI

MAXI

VY ÖVER TORGET LÄNGS AKTIVITETSSTRÅKET

MINI Etapp 1
Ramen/torggolvet etableras som den öppna 
spelplanen för torgaktiviteter. Träden planteras för 
skapa tydligare rumslighet. Funktionsljus och stolpar 
längs torgets yttersidor kommer till för att skapa 
trygghet och trevnad. Bänkar placeras vid träden längs 
Långgatan. En scen i form av ett trädäck etableras. 
Med grus under träden betonas de olika rummen på 
torget. Den organiska formen markeras i ytan med 
cortenstål som ger formen en ram.  
Brotorget etableras som en öppen spelplan för torgets 
aktiviteter. 

MIDI Etapp 2
Den organiska formen utvecklas med sittplatser 
och upplevelseramp och snoddasreliefen placeras 
på torget intill den böljande formen. Beläggning 
förfinas vid den organiska formen, delar av 
stenmjöljsytan ändras till en fast beläggning. 
Konstljus utvecklas vid sittplatser och scen. 
Brotorget får tydligare detaljbearbetning som 
stärker torgets olika rum.

MAXI Etapp 3 
Etableringen av rinnande vatten i den organiska 
formen ger rum för sittplats och lek. Den 
försvunna Stenbrobäcken återuppstår i ny form. 
Ljussättningen är utvecklad för att ge skiftande 
upplevelser till  vardag och fest. Förfiningen av 
markbeläggning är klar och de olika rummen har 
etablerat sin karaktär. Verksamheter mot torget 
har etablerat sig med ökade uppleveser och 
trygghet som resultat. Tillfälliga och permanenta 
konstelement berikar torget. 

Paviljongen skall byggas och Bollnäs får en ny 
attraktivitet i kraft av en glaspaviljong. Den 
förenar Hälsingegårdens volym med modern 
glasbyggnadsteknik, kombinerat med historiska 
berättelser om Bollnäs screentryckt på fasad och 
tak.



TÄ N K  O M . .
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VÄSTRA STATIONSGATAN 1:200
Västra Stationsgatans zonering görs om och rätas upp. En 
möbleringszon löper från Långgatan till Odengatan. Utformningen 
förslås fortsätta ner till Tingshustorget och Wilhelminapassagen. 
I möbleringszonen planteras träd och det finns utrymme att även 
placera bänkar, papperskorgar mm. Linspända armaturer spänns 
mellan fasaderna. 

BROTORGET, BOLLNÄS

MATERIAL
För Brotorget, Bollnäs viktigaste torg och stadsrum kommer 
valet av markbeläggning att vara en viktig del av upplevelsen. 
Torget hålls ihop av en enkel yta av granit där linjer av 
skifferhällar läggs mellan fasaderna. Linjerna ligger tvärs mot 
den dominerande rörelseriktningen för att stanna upp och 
bromsa rörelsen. Skiffer har en naturlig glans och ett blänk 
som kommer att spela vackert mot granitens mattare yta. 
Skifferränderna kommer att glittra till i solljuset på dagen och 
av torgets belysning på kvällen. Som en ytterligare förfining 
av ytan föreslår vi att strängar av mässing läggs i vissa av 
fogarna mellan granitplattorna. Dessa kommer att skänka 
ytan guldskimrande stänk när man passerar förbi eller rör sig 
över torget. 

Det är viktigt att välja material som ger ett långsiktig värdigt 
åldrande. En kombination av natursten, som granit och 
skiffer, ger torggolvet en hög kvalitet och möjlighet till att 
åldras vackert. I ett mer kostnadseffektivt alternativ kan 
graniten ersättas med betongplattor i kombination med 
ränder av skiffer.

För Brogatan och Västra stationsgatan gäller samma 
princip som för torget. Natursten är slitstarkt och åldras 
vackert, men en kombination av till exempel skiffer, gatsten 
och betongplattor är ett tänkbart alternativ. Gatsten i 
granit markerar gränser och övergångar längs och tvärs 
gatusektionerna. Det fungerar också som en övergång mellan 
nya och befintliga material. 

LÅNGGATAN
Långgatan löper som en gågata längs med torgets västra 
sida. Den anpassas till torgets respektive gatornas nya 
markbeläggningar, men ges en egen karaktär. Det skapas 
en zon som möter de omgjorda Brogatan och Västra 
stationsgatan och torget. Snoddastågets perrong flyttas 
närmre kvarteret Boklådan och reduceras till en perrong, 
den andra föreslås att flyttas till antingen Kulturkvarteret 
eller Tingshustorget. På så sätt minskas barriäreffekten 
av perrongerna utan att för den delen utesluta dem 
ur stadsbilden. Samtidigt ges bättre möjligheter för att 
öppna upp Boklådan 2 till att bli ett komplement till torget 
som tidigare nämnts. Portalen flyttas och placeras vid 
kulturkvarteret.

NYGATAN
Nygatan omarbetas med en minskad körbanebredd på 6,5m. 
I korsningspunkterna med stråken över torget markeras ytan 
med en beläggning av gatsten för att visa att oskyddade 
trafikanter är prioriterade och för att minska biltrafikens 
dominans. Busshållplatser förläggs på var sida om Nygatan 
för att få en direkt anslutning till Brotorget.  
 

BELYSNING
Utmed den östra delen, med sina bänkar, vattenspel och 
lummiga trädkronor, får torget en varierad spännande och 
poetisk belysning. Platsen ska kännas inbjudande och trygg 
även när mörkret lagt sig. Belysta trädstammar, integrerad 
belysning bakom bänkarna och längs med alla ramper. 
Upplyst rinnande vattenspel med Snoddasreliefen som 
fondmotiv. Utmed hela stråket svävar en stjärnhimmel 
uppspänd med vajrar.

Allt ramas in av de specialritade stolparna som förutom 
att bära upp stjärnhimlen även fungerar som lysande 
landmärken med olika uttryck och färg beroende på 
tidpunkten på dygnet, olika årstider eller mellan vardag och 
fest. Stolparnas övre del består av flera nivåer som var och 
en, oberoende av varandra, kan regleras i ljusstyrka och färg. 
På natten kanske i en kall blå nyans eller när man vill fira 
bandylagets segrar med en intensiv orange färg. Stolparna 
har även en väl avbländad armatur riktad in mot den grusade 
delen av torget i pollarnivå medan en högre placerad 
armatur lyser ut mot den stora torgytan och längs med kv 
Vretåkerns fasad med ett varmvitt ljus.

Stolparna längs med torgets västra långsida är två meter 
högre. De bär även upp de linspända ljuslyktorna som kantar 
kv Kringlans fasad. Ljuslyktorna fortsätter på samma sätt 
längs Västra Stationsgatan hela vägen ner mot Resecentrum. 
Ljuslyktorna ger ett riktat varmvitt ljus ned mot torgytan och 
gatan men även ett mjukt sken mot de olika fasaderna.

Brogatan med sina uteserveringar och relativt trafikerade 
gång och cykeltrafik förses med rundstrålande 
stolparmaturer på var sida om körbanan. De ger ett behagligt 
avbländat ljus som dessutom är fullt tillräckligt även för 
biltrafiken. 

Den historiska delen med Hedins bokhandel och gamla fina 
träbyggnader lyfts fram med diskreta armaturer på fasaderna 
kompletterat med en äldre modell av stolpbelysning. Detta 
område ska skilja ut från övriga delar även ljusmässigt.

Nygatan kommer även i fortsättningen att ha linspänd 
belysning över de trafikerade körbanorna. Men dagens 
armaturer byts ut mot bättre avbländade med ett varmvitt 
ljus.

PAVILJONGEN
En framtida paviljongbyggnad är tänkt att placeras på 
samma plats som scenen och gestaltas som en helglasad 
byggnad (tak-väggar) med utgångspunkt i Hälsingegårdens 
yttre form. Paviljongens väggar och tak är tänkt i släta 
helglasfasader med osynligt integrerade fönster (structural 
glazingfasad) med screentryckta motiv från Hälsingland med 
Hälsinglandgården, skogen, linet och vatten. Det fungerar 
dels som historiefragment, men också som solskydd.  
Byggnaden kan ge plats för utställningar, information 
och enklare servering, men också finnas som stöd för 
aktiviteter på scenen. Paviljongen kan lysa som en lykta i 
vintermånaderna med ett gulvarmt ljus och innanför skymtas 
gröna exotiska växter.

TÄNK OM…
.. torget har många fysiska och rumsliga upplevelsevärden.
.. det är ett lekfullt torg för unga och gamla.
.. det är ett torg som är en god historieberättare.
.. det är ett torg som  är en naturliga mötesplats till både vardag och fest.
.. det är ett torg med en naturlig enkelhet och plats för reflektion.
.. torget byggs upp av vackra material som åldras med värdighet.
.. det öppnas flera entréer från den omgivande bebyggelsen direkt mot torget.
.. det etableras nya funktioner som t.ex. verksamhetslokaler i outnyttjade  ytor i P-husen.
.. det byggs nya spännande bostäder på P-hus taket.
.. stadsodling etableras på P-hustaken för glädje och nytta.
.. det skulle bli dansstudio i en del av P-husen med utsikt över torget
.. torget får permanenta och/eller tillfälliga konstverk som ger nya upplevelser. 

BROGATAN 1:200 – mellan Collinigatan och Odengatan
Körbanebredden minskas till 6,5m och kantstensparkeringen utgår 
till förmån för bredare trottoarer och utrymme för uteserveringar. 
Cykel- och biltrafiken får samsas om körbanan. En trädrad planteras 
på den norra sidan av gatan och i samma linje placeras också ny 
stolpbelysning på var sida av gatan. 

BROGATAN 1:200– mellan Odengatan och Långgatan
Mellan Odengatan och Långgatan tas tvärparkeringen bort och 
hela gatusektionen omarbetas till en gåfartsgata. Mittstråket 
reduceras till 5,5m, där ska gående och cyklister samsas med bilar 
på de gåendes villkor. Ytan längs med fasad utökas på sidorna av 
gatan och kan rymma uteserveringar såväl som rörelsezon. En 
trädrad planteras längs den norra sidan av gatan och i samma linje 
placeras ny stolpbelysning. 

VY ÖVER TORGET FRÅN VÄSTER MOT ÖSTER

VY ÖVER TORGET FRÅN kv VRETÅKER MOT KV KRINGLAN OCH KV BOKLÅDAN

PAVILJONG VOLYMSTUDIE

PAVILJONG PLAN 

7,5m

18m


