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Bakgrund
Gävle är en stad i stark utveckling – det syns tydligt i ökat bostadsbyggande och en positiv inflytt-
ning 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. Utformningen 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 har Gävle kommun –  
arrangerat projekttävlingen för utvecklingen av Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden.  

Projekttävlingen är en del av genomförandet av Centrumplanen. Planens övergripande målbild är 
att stärka stadslivet och göra Gävle ännu mer attraktivt – för oss som redan bor här, för alla som 
flyttar hit och för alla våra besökare.

För att uppnå målbilden föreslås strategier såväl som ett antal fysiska åtgärder. Till planens inrikt-
ningar finns ett antal ställningstaganden angivna, de ska vara utgångläge för den framtida utveck-
lingen. Ett av Centrumplanens viktigaste förslag är att skapa ett park- och torgrum med kulturfo-
kus, som inbjuder till aktivitet på Slottstorget. På det nya Slottstorget ska det finnas utrymme för 
unga och gamla, män och kvinnor, kultur och natur – och givetvis den traditionsenliga Gävlebock-
en. 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, Rådhusesplana-
den och Å-rummet. Rådhusesplanaden kantas av över hundraåriga lindar som skapar en stark rums-
lighet och ger struktur till gaturummet.  Esplanaden är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken 
och rymmer stadens centrumhållplats såväl som det kulturhistoriska landmärket Rådhuset och det 
angränsande Rådhustorget. Gavleån erbjuder såväl utmärkt fiske 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.

Syfte
Projektet syftar till att få fram ett väl gestaltat, utvecklings- och genomförbart förslag till ut-
formning av Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden, samt att upphandla arkitekttjäns-
ter för det fortsatta uppdraget.
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Tävlingsuppgift

Uppgiften består i att presentera en 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.

Deltagande arkitektkontor

Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande:

• BIG – Bjarke Ingels Group 
• Karavan landskapsarkitekter AB  
• Nivå landskapsarkitektur AB
• Nyréns arkitektkontor

Inlämnade förslag

Inom utsatt tid hade följande förslag lämnats och godkänts för bedömning:
• Där våra vägar korsas 
• Gävle runt
• Grön och blå
• Nya Gävle centrum

Tävlingsområde



Juryutlåtande

5

Jury

Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av:
• Daniel Olsson, ordförande, Byggnads- och Miljönämnden 

• Elisabet Jonsson, förvaltningschef Samhällsbyggnad Gävle

• Kajsa Ravin, förvaltningschef Kultur och Fritid Gävle

• Helena Werre, trafik- och tillståndschef, Samhällsbyggnad Gävle

• Lo Lennartsson, tandskapsarkitekt, Samhällsbyggnad Gävle

• Daniel Swärd, verksamhetsrepresentant, Gävle Centrumsamverkan

• Anna Åkerberg, landskapsarkitekt, representant för Sveriges arkitekter

• Jonas Olsson, arkitekt SAR/MSA, representant för Sveriges arkitekter

Juryns sekreterare har varit Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Madelene Håkansson, Gävle kommun.

Juryns sammanfattning 
över tävlingen
Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som legat till grund för tävlingen 
samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

• Arkitektonisk och konstnärlig gestaltning – uppfyller förslaget de höga ambitioner kring  
gestaltning som finns för centrala Gävle. Är konsten väl integrerad i förslaget.

• Funktion – löser förslaget de behov och praktiska utmaningar som finns beskrivna i tävlings-
programmet.

• Utvecklingsbarhet – vilka möjligheter finns att utveckla förslaget vidare.

• Genomförbarhet – vilken möjlighet finns för det praktiska genomförandet av förslaget avseen-
de ekonomi med hänsyn till etappindelning och förvaltning.

Det sammanlagda resultatet av tävlingen ger en bred bild av möjligheter och svårigheter med 
att utveckla så centrala platser i Gävle som tävlingsområdet omfattar. Det ger Gävle kommun 
värdefulla insikter inför fortsatt planering och utveckling. 

Tävlingsdeltagarna har valt att fokusera på olika områden och aspekter. Vid genomläsning av 
förslagen ser juryn att flera av förslagen innehåller en stor mängd detaljer och uppslag. I något 
fall så mycket att det inte går att urskilja en huvudidé.

Förslagen har under juryarbetet översiktligt kostnadsuppskattats och beräkningarna visar inga 
stora, avgörande skillnader i kostnad som betydligt påverkar bedömningen.

Under bedömningstiden ställdes förslagen ut för allmänhet och press.
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Juryns beslut
Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag Där våra vägar korsas till vinnare av tävlingen 
och rekommenderar förslaget till fortsatt genomförande.

Gävle 2015-01-30

Daniel Olsson Elisabet Jonsson

Kajsa Ravin Helena Werre

Lo Lennartsson Daniel Swärd

Anna Åkerberg Jonas Olsson

Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare. 

Juryns omdömen:
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Vinnare

Där våra vägar korsas

Förslagsställare:  Karavan landskapsarkitekter AB

TÄVLINGSTEAM 

 Karin Danielsson, Åsa Ehn Hillberg, Kristina Ehrstedt,  
Henrik Thuring, Anna Johansson

Svendborg Architects:  Johnny Svendborg

Structor:  Anders Metzén, Patrik Larsson

Konstnär:  Natasha Dahnberg

Bebyggelseantikvarie:  Per Lundgren

Silverfruns torg
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Ett mycket väl genomarbetat förslag, som träffar 
rätt i en förnyelse av en klassisk stadsmiljö med 
en välavvägd balans mellan moderna inslag och 
anpassning till den klassiska miljön. Det vinnande 
förslaget visar en god förståelse för stadsrummets 
betydelse i det större sammanhanget och samman-
kopplar stadsdelarna med goda möjligheter att ska-
pa ett ännu starkare stadsliv.
Förslaget tar fasta på att förlänga Esplanadens axel och Tessinska 
kors över Gavleån in på Slottstorget och lyfter därigenom fram, 
förstärker samt bygger vidare på de historiska lagren i Gävles 
historia. De mer fria korsande gångstråken tillsammans med 
de moderna frodiga perennfälten och aktivitetstorget framför 
biblioteket ger en inbjudande plats som lockar till olika typer av 
aktiviteter liksom till att bara dröja kvar, vila en stund och kanske 
på avstånd se vad som pågår. Slottstorget fungerar även som ett 
vackert blickfång i fonden av Esplanaden. 

Å-rummet är bearbetat på ett stiligt och enkelt sätt, som 
anpassar sig till platsens historiska kajlinjer. Soliga vattennära 
terrasser skapar möjligheter för gävleborna att ta del av 
Å-rummet i centrala Gävle. Rådhustorget är varsamt bearbetat 
med tillägg som inte förhäver sig, men förstärker användbar-
heten av torget. Vid Slottstorget föreslås en uppdelning i en 
västlig och en östlig del där den östliga delen blir en ny park, 
Silverfruns park, som tillsammans med övriga delar knyter 
samman gestaltningen över ån.

Den västra delen föreslås bebyggas i kanten mot Södra Kungs-
gatan och skapar därigenom en sammankoppling mellan Norr 
och Söder. Med detta förslag blir rörelsestråken på ömse sidor 
om Södra Kungsgatan och Kungsbron lika attraktiva. Den ge-
nomtänkta trafiklösningen innebär bland annat att cykelbanorna 
förläggs på östra sidan av Södra Kungsgatan längs den nya 
parken vilket kan minska trängsel men kan även innebära en viss 
konflikt vid svängande bussar. Trafikförslaget är i enlighet med 

tävlingsprogrammet vilket innebär att Rådhusplatsen kommer att 
fungera som en effektiv centrumhållplats för bussar.

Perennanläggningarna är inbjudande och fungerar både som vis-
telseplats och som ett vackert promenadstråk. Rabatterna kräver 
trädgårdskompetens vid anläggning och skötsel de första åren. 
Därefter är de lättskötta. Juryn diskuterar om det kan komma 
att behövas skydd för planteringarna vid större evenemang och 
bedömer att det är fullt möjligt att ordna detta. I förslaget inte-
greras den konstnärliga gestaltningen i hela den arkitektoniska 
utformningen bland annat genom fina detaljer i markbeläggning-
en. Kring biblioteket skapas nya, goda platser för vistelse och 
arrangemang av tillfällig eller permanent art. Platserna är utveck-
lingsbara och idérika och ger spelrum för en möjlig utveckling 
av biblioteket. 

Tävlingsbidraget ger ett förslag på en ny, möjlig byggnad till 
restaurang Terrassen som med sin långsmala form öppnar upp 
och skapar nya, goda affärslägen i befintlig bebyggelse. Förslaget 
visar även ett alternativ med bibehållande av befintlig restaurang-
byggnad som är fullt realistiskt. Genom att skjuta den tvärgående 
bussgatan söderut bildas en generös, mer skyddad plats, vid ån 
vilket ökar möjligheten att skapa en använd sittplats/trappa i det-
ta soliga men trafikstörda läge. Genom att separera busstrafiken 
från gång-/cykelstråket skapas också, längs med vattnet, en stark 
öst-västlig koppling för gång- och cykeltrafik. 

Den föreslagna bebyggelsen i den västra delen skapar en tydli-
gare fortsättning på Rådhusesplanaden. Greppet är naturligtvis 
inte okomplicerat med närheten till slottet och dess tillhörande 
siktlinjer och vyer. En bebyggelse här skulle gynna stadslivet och 
kopplingen norr/söder men förslaget fungerar väl även om den 
delen inte kommer till utförande nu. Juryn anser att just denna 
del kan behöva studeras och utredas ytterligare med avseende på 
lekytor, gångstråk och möjligheter till parkering, ovan eller under 
jord. När man planerar sport- och lekytor bör man vara uppmärk-
sam på gränssnitt och konflikter mellan olika brukargruppers 
intressen.

RådhusplatsenGävleån
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Rådhustorgets design är robust och okomplicerad och skapar en 
helhet materialmässigt. Den utvidgade terrassen vid Rådhuset 
har stora möjligheter att bli en populär plats som berikar torget 
med folkliv om den kopplas till ett publikt kafé eller restaurang. 
Terrassen kan också användas som scen vid evenemang. De 
föreslagna paviljongerna ramar in vid Drottninggatan, skapar 
möjligheter för enklare kaféservering och bildar ett intimare 
rum utan att för den skull skärma av för mycket. Paviljongernas 
uttryck bör studeras vidare. Det föreslagna Rådhustorget har en 
generell gestaltning som ger alla möjligheter till arrangemang 
av olika slag; marknader, skridskoåkning, lek med mera. Genom 
att förlänga torgbeläggningen norrut integreras torget bättre med 
Drottninggatan och statyn blir mindre av en barriär. De sido- 
orienterade paviljongerna norr om Drottninggatan möjliggör en 
aktivare nod i fint söderläge utan att avskärma den vidare sikten 
och kopplingen mot Teatern.  

Förslagets gestaltning av å-rummet bildar ett väl sammanhållet 
rum med ett flertal attraktiva platser för att uppleva Gavleån. 
Det rena formspråket på tillagda kajer och bryggor respekterar 
de befintliga kajernas utseende. Den nya gångbron blir en lugn 
passage där man kan stanna upp och betrakta vattentrappan och 
platsen framför biblioteket. Föreslagna möjligheter till konst, ser-
vering, angöring av båtar och bastu kommer att bli ett uppskattat 
tillskott till å-rummet och skapar goda vistelseplatser i soliga 
lägen med generösa terrasser och god vattenkontakt.

Förslaget har intressanta idéer om videokonst som projiceras på 
kajkanterna. Detta förtjänar uppmärksamhet och vidare studium. 
För att trappan ned mot ån ska bli en attraktiv plats att vistas på 
behövs en studie i hur trafiken påverkar säkerheten och upplevel-
sen. De föreslagna utskjutande balkongerna ut mot å-rummet bör 
studeras ytterligare med avseende på konstruktion.

Situationsplan Biblioteksplatsen

Flygvy
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Ett vackert presenterat förslag vars tydligaste grepp är den ellip-
tiska formen på Slottstorget.Parkens form fokuserar på att föra 
samman de två offentliga rummen på ömse sidor om Kungsga-
tan. Därmed frigör sig Slottstorget också från Esplanaden som 
upplevelsemässigt får sitt avslut norr om ån. Parken innehåller 
förslag till aktivitet och vistelse. Spelet med vatten och vattenlek 
är sommartid en stor tillgång för barn och skapar också ett vat-
tenstråk med koppling ned till ån. Dammarnas linjära placering 
försvagar dock den starka huvudformen. Förslaget vinner inte på 
att ha samma formspråk i de tre stadsrummen.

Nivåskillnaden på Slottstorget är en spännande möjlighet, men 
som kräver noggrann bearbetning. Förslaget har en otydlig topo-
grafisk bearbetning med murar och trappor av den elliptiska for-
men. Den mur som föreslås runt parken riskerar att bli en barriär 
med baksidor. Med sin skålade form vänder sig platsen delvis 
mot Kungsgatan med följden att stora delar av de gröna ytorna 
får en svag koppling mot å-rummet. En stor del av Slottstorget 
består av hårdgjorda ytor vilket juryn tycker är en svaghet.

Förslaget har tydliga gångstråk genom Slottstorget med tvärför-
bindelse över Södra Kungsgatan. Redovisade parkeringsplatser 
bedöms vara tillräckliga. Framför biblioteket skapas en fin och 
användbar plats som också utnyttjar läget mot ån. En kvalitet är 
det genomarbetade belysningsprogrammet.

Förslaget visar många sätt att möta vattnet med en välfunnen 
slinga runt å-rummet. Kajakuthyrning tillför en sportdimension 
och det föreslås en mängd olika å-terrasser med väl tilltagna di-
mensioner. Det är dynamiskt men förslaget hade vunnit på färre 
men mer utvecklade platser. De vågformade kajkanterna är 
väldigt spännande i formspråk, men anknyter inte till befintlig 
kajgestaltning och skulle kanske passa bättre i en helt nyskapad 
vattenmiljö.

Den föreslagna trappan vid Kung Kristoffers park fungerar 
enbart tack vare att man föreslår att stänga av trafiken framför 
platsen.

Rådhustorget är fullmatat med möjliga aktiviteter och får en 
festlig tivoli-känsla med sina paviljonger. Paviljongerna kan 
fyllas med en mängd olika verksamheter och kan lösa proble-
men med fristående food-trucks och kiosker. Den lekfulla käns-
lan förstärks av en lekskulptur i fonden på torget.

Paviljongerna i förslaget är för långa och i kombination med 
busskydden skapas onödiga barriärer och avskärmning av både 
gator och torg.

Förslaget saknar tyvärr bärande detaljlösningar och bygger på 
inte helt trovärdiga historiska referenser.

Gävle runt

Förslagsställare:  Nivå Landskapsarkitektur AB

TÄVLINGSTEAM

Ansvarig landskapsarkitekt:  Åsa Drougge

Medverkande landskapsarkitekter: Göran Lindberg, Stina Hellqvist, Evelina Skogelid, Carlos 
Valencia

Arkitektur:  DinellJohansson genom Kalle Dinell, Morten Johansson, 
Joel Klehn

Konst:  Kiwi AB genom Martin Wikström, Ulf Kihlander

Trafikplanerare:  Trivector Traffic genom Andreas Nordström, Joakim Slotte

Konstruktör:  Port Engineering Göteborg AB genom Magnus Harrysson
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Situationsplan Flygvy

Rådhusplatsen Gävleån
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Ett förslag med många och varierande idéer. På Slottstorget 
har förslagsställarna tagit fasta på de runda platsbildningar 
som finns i Esplanaden och fört dem vidare på Slottstorget på 
ett modernt sätt. De har utformats som upphöjda platser eller 
nersänkta rum. Lekmiljöerna är konstnärligt utformade på en 
relativt detaljerad nivå. Ett trappförsett podium har skapats för 
Gävlebocken. Podiets form och höjd kan bli en fysisk och visu-
ell barriär.

Förslaget gör om trafiken ordentligt med enkelriktning på bäg-
ge strandgatorna. Juryn bedömer det som en orealistisk trafik-
lösning. Gatusektionerna är dock föredömligt väl presenterade. 
Att dra busslinje framför biblioteket förhindrar en eventuell 
utbyggnad och utveckling av bra mötesplatser och entréför-
hållanden. Kopplingen mellan biblioteket och ån är dock väl 
utformad. Juryn ser det som fyndigt att koppla samma ett nytt 
utegym med Hälsans stig.

Hur förslagsställarna resonerar kring permanent konst och till-
fällig konst är konventionellt och inte så nyskapande.

En bra och varierad vattenkontakt föreslås med en rad olika 
insatser som bryggor, paviljonger och spänger. Förslaget hade 
dock vunnit på att fokusera på några av idéerna.

Rådhustorget gestaltas som ett aktivitetstorg med möjlighet till 
såväl sport som evenemang. De kraftiga pylonerna som ramar 
in torget fungerar som belysningsstolpar såväl som stöd för 

uppspända väderskydd. Det är en kvalitet att kunna vädersäkra 
torget för evenemang av olika slag.

Den föreslagna aktivitetsytan knyter an till Gävle som sportstad 
men att ensidigt fokusera på sport kan vara både aktiverande 
och begränsande. Juryn ställer sig frågan om hur man säkerstäl-
ler jämställdhet och ett inkluderande stadsliv.

De mycket distinkta pylonerna är något främmande i miljön 
men kan fungera som identitetsskapande inslag. De kräver en 
ordentlig grundläggning för att klara belastning speciellt vid 
dragkrafter.

Den föreslagna röda markbeläggningen bedöms vara kostsamt i 
anläggning och underhåll. 

De små cafépaviljongerna vid Drottninggatan kan bidra till att 
man stannar upp och på väg till eller från Stortorget. 

Grön och blå

Förslagsställare:  Nyréns arkitektkontor

TÄVLINGSTEAM  Bengt Isling, Magnus Löfvendahl. Medarbetare: Marcus Abra-
hamsson, Erik Andersson, Martin Anderson, Lovisa Berg, Hannah 
Marschall, Urban Nilsson, Oscar Pyk, William Yankey

Konstnär:  Jacob Dahlgren

Ljusdesign:  ÅF Lightning; Kai Piippo, Tobias Olsson. Medverkande: Majid Miri, 
dagsljusspecialist

Trafikplanering:  Tyréns; Åsa Lilja

Flygvy
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Situationsplan

Vy mot slottstorget Rådhusplatsen
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Ett spännande, humoristiskt och lekfullt förslag med modernt 
anslag som innebär ett nytänkande för Gävle med spännande 
aktiviteter i tre separata stadsrum. Förslaget är väl presenterat 
med fina bilder och bra beskrivningar i seriesekvenser. Dock 
är det inte helt konsekvent och genomarbetat i presentation 
och beskrivning. Form och funktion hänger inte helt ihop. De 
föreslagna huvudinslagen med bänken, kaféerna, hoppnätet och 
fontänerna har stora möjligheter att bli ett signum för Gävle.

Trafikmässigt är förslaget svårt med snäva bussradier och 
två bussfiler på Södra Kungsgatan. Dubbelriktad cykeltrafik 
på norra sidan ån bedöms vara svårgenomförbart. Förslaget 
innehåller för få parkeringsplatser.

Kopplingen mot slottet sägs stärkas genom att en del av det 
befintliga trädbeståndet tunnas ut men försvåras samtidigt av 
placeringen av nya trädrader och grupper av träd samt av de 
kullar som skapas. Kopplingen tvärs över Södra Kungsgatan är 
farlig. Förslagets enkla ramverk vid Slottstorget, med trädrader 
som avslut både i söder och öster anknyter till Esplanadens 
tydliga formspråk och det blir ett tydligt avslut i söder. Detta 
ramverk lyckas också inlemma den befintliga restaurangen på 
ett bra sätt, dock är det mer tveksamt hur förslaget hanterar 
höjdskillnaderna längst i söder. Innanför denna strama ram är 
formspråket naturlikt och känns modernt i sitt anslag vilket 
istället bryter med Esplanadgestaltningen. 

Gestaltningen med slingrande grusgångar och ett skärgårds-
landskap av gräs kopplar samman Söder och Norr men bildar 
även en introvert enhet där de slingrande gångarna inte alltid 
leder någonstans. Platsen framför biblioteket är i förslaget inne-
hållslös och läget ner mot vattnet är dåligt utnyttjat och förstär-
ker inte torgets koppling till biblioteket. Förslaget har ingen 

möjlig expansionsplats för biblioteket och trädraden framför 
skapar en framtida låsning.Förslaget har svaga kopplingar till 
omgivande bebyggelse och mellan stadsrummen. Den form-
starkt utformade bänken är ett mycket starkt grepp men inbyggt 
finns några konflikter. Är bänken ett alltför starkt grepp – ett 
konstverk i sig – och så färdigt att den föreslagna metoden att 
låta gävleborna delta i utformningen inte är möjlig?

Å-rummet är respektfullt utformat med små utvalda platsbild-
ningar där man nyttjar befintliga båtankringsplatser till nya 
vistelseplatser. Tyngdpunkt vid å-rummet läggs vid mellan-
rummet mellan broarna där hoppnätet kan alterneras med per-
formance, Gävlebocken med mera. Aktivitetsytan är dock helt 
omgärdad av trafik och frågan är hur användbar platsen blir.

Rådhustorgets gestaltning bygger på att två av hörnen viks i fli-
kar som skapar utrymme för exempelvis ett kafé med solplatser 
på taket. De uppvikta hörnen kan skapa en spänning vid torget 
och vara rumsbildande men även bilda avgränsningar och bar-
riärer. Framförallt uppviket mot Rådhuset skymmer detsamma. 
Vissa oklarheter i presentationen av paviljongerna gör det svårt 
att bedöma deras kvaliteter fullt ut.Trädovalen på torget kan 
skymma Rådhuset men det kan hanteras vid val av trädsort. 
Vattenspegeln på torget är välgörande.

Det är inte okomplicerat att flytta på skulpturen Gudinnan… 
och om det ska genomföras måste vinsten med flytten övervä-
ga, det är juryn inte övertygad om.

Belysningen i förslaget vid Rådhuset är för svag för att kännas 
trovärdig ur trygghetssynpunkt. Cykelbanan vid Rådhustorget 
är utformad så att det skapas konflikter. 

Nya Gävle centrum
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