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Falkenbergs kommun bjöd i maj 2015 in till en projekttäv-
ling om utformningen av ett Kunskaps- och kulturcentrum 
samt en stadsplaneskiss över hela kvarteret Krispelns 
omvandling på lång sikt.

Syftet med projekttävlingen, som arrangeras 
enligt Lagen om Offentlig Upphandling, 
är att anlita arkitekten till det vinnande 
förslaget för projekteringen av byggnaden. 
Tävlingen utförs i samarbete med Sveriges 
Arkitekter.

Detta är juryns utlåtande, val av vinnande 
förslag och rekommendation till utförande. 

Bakgrund
Falkenbergs gymnasieskola och huvud-
bibliotek ligger för närvarande i före detta 
industrilokaler, Lundgrens Läderfabrik, 
lokaliserade i kvarteret Krispeln. Delar av 
byggnaderna uppfördes kring 1900-talets 
början och andra delar i slutet av 1950-talet. 

I samband med underhållsarbeten upp-
täcktes föroreningar i vissa byggnader och i 
marken under dem från tiden då byggnaden 
användes som fabrik. Ett inriktningsbeslut 
togs då i kommunen om att riva två bygg-
nader, sanera marken samt att bygga en ny 
byggnad. 

Beslutet att riva och bygga nytt ger helt nya 
förutsättningar för kvarteret som helhet. 
I nya Kunskaps- och kulturcentrum kan 
bibliotekets, gymnasiets och delar av kul-
turskolans verksamheter bedrivas samord-
nat med lokaler i kvarvarande Hus 3 och 
intilliggande Falkhallen. I kvarteret som 
helhet kommer det också att finnas plats för 
bostäder och kommersiell verksamhet i ett 
centralt och attraktivt läge.
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Tävlingsuppgift
Tävlingsuppgiften var att ge förslag på den 
nya byggnaden samt en skiss på stadsplanen 
för kvarteret som helhet med byggrätter för 
bostäder inom de fastigheter som kommu-
nen äger. 

Deltagande arkitektkontor
Genom ett prekvalificeringsförfarande val-
des fyra arkitektkontor ut att delta i tävling-
en:

•  Henning Larsen Architects A/S

•  Arkitema AB

•  Juul Frost Arkitekter A/S

•  FOJAB Arkitekter AB

Vid tävlingstidens slut den 22 september 
2015 hade fyra förslag lämnats in till tävling-
en, vilka samtliga godkändes för bedömning 
av juryn.

Jury
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury 
bestående av sju personer utsedda av Falken-
bergs kommun och av Sveriges Arkitekter.

Falkenbergs kommun:
•  Irene Wigroth, chef Bygg- och projekten-

heten, Stadsbyggnadskontoret, Kommun-
styrelseförvaltningen, ordförande

•  Arkitekt SAR/MSA Johan Risholm, stads-
arkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Kom-
munstyrelseförvaltningen

•  Veronica Lindhe, studie- och yrkesvägled-
are, Falkenbergs gymnasieskola

•  Sven-Åke Bengtsson, verksamhetens 
processledare nybyggnation, Falkenbergs 
gymnasieskola

•  Peter Gerhardson, biblioteks- och kultur-
arvschef, Kultur- och fritidsförvaltningen

Sveriges Arkitekter:

•  Arkitekt SAR/MSA Peter Erséus

•  Arkitekt SAR/MSA Magnus Runesson

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/
MSA Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitek-
ter.

Tävlingsfunktionär har varit Angelica Forsa-
eus, lokalsamordnare, Stadsbyggnadskonto-
ret, Falkenbergs kommun. 

Under bedömningstiden har förslagen fun-
nits tillgängliga på Falkenbergs kommuns 
och Sveriges Arkitekters hemsidor samt ut-
ställda på biblioteket. Hallands Nyheter har 
också visat bidragen. Ungefär 140 personer 
svarade på en enkät med ett tiotal frågor 
om förväntningar och önskemål för den nya 
byggnaden och kvarteret samt förslagens 
olika kvaliteter. 
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Till stöd för sitt arbete har juryn haft fem 
referensgrupper med följande sammankal-
lande:

- Elever på gymnasie- och kulturskolan, 
Lars Leijström

- Personal på gymnasie- och kulturskolan 
samt biblioteket, Anders Gistorp

- Representanter från stadskärnan, Henrik 
Olsson

- Politiker, Conny Nilsson

- Plangruppen, Sabina Uzelac

Anja Ljungberg har sammanställt enkäterna.

Referensgrupperna har rapporterat till juryn 
skriftligt och/eller muntligt och juryn har 
tagit del av enkätsvaren. Dessa synpunkter 
och kommentarer har varit viktiga underlag 
för juryns diskussioner. 

Jämförande kalkyler och ekonomiska 
analyser har gjorts av White i Göteborg. En 
bedömning av förslagens potential att uppnå 
miljöklassningen har gjorts av Bengt Dahl-
gren Syd AB.

Bedömningskriterier
Juryn har gjort en helhetsbedömning av 
förslagen utifrån följande kriterier, utan 
inbördes ordning, samt utifrån de krav och 
önskemål som ställts i programmet:

•  Funktion. Hur väl byggnaden uppnår 
tävlingsprogrammets krav på innehåll, 
samband och funktioner. Förslagets förut-
sättningar för naturliga möten såväl som 
för att ge plats för studiero. Redovisade 
samband mellan skolans lokaler, bibliote-
ket, Falkhallen med flera.

•  Flexibilitet. Hur väl tävlingsförslaget 

uppnår tävlingsprogrammets önskemål 
om flexibilitet, samutnyttjande av ytor och 
möjlighet till ändrade funktioner över tid 
samt att tävlingsprogrammets önskemål 
om utvecklingsmöjligheter uppnås.

•  Arkitektonisk gestaltning. Hur väl den 
nya byggnaden utformas och ansluts till 
Hus 3 på ett arkitektoniskt starkt och 
medvetet sätt. Hur byggnaden annonserar 
och symboliserar innehåll och verksam-
het i byggnaden.

•  Stadsbild. Hur väl den arkitektoniska hel-
hetslösningen ansluter till omgivningen 
och bidrar till en attraktiv stadskärna.

•  Stadsliv. Hur väl tävlingsförslaget stär-
ker sambandet mellan stadskärnan och 
kvarteret Krispeln samt ökar närområdets 
attraktivitet.

•  Genomförande. Att byggnaden är möjlig 
att projektera och bygga inom den tids-
plan, den budget och de energikrav som 
anges i tävlingsprogrammet.

Juryn har också gjort en bedömning av 
projektens utvecklingsbarhet och genomför-
barhet för att nå den eftersträvade kvaliteten 
inom angiven budget. I de fall tävlingsförslag 
bedömts ligga utanför tävlingsprogrammets 
angivna kostnadsram har juryn bedömt hu-
ruvida det är möjligt att bearbeta förslagen 
med kvarhållande av de kvaliteter juryn ser 
i dem.

Dessa bedömningskriterier fanns i tävlings-
programmet.
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Juryns generella bedömning 
Kunskaps- och kulturcentrum i kvarteret Kris-
peln är ett mycket viktigt projekt för Falken-
berg. Skolverksamheten och huvudbiblioteket 
kommer att få nya ändamålsenliga lokaler och 
kvarteret kommer att få en ny utformning och 
möjligheter till fler aktiviteter. 
Förslagen visar på olika sätt att gestalta och or-
ganisera kvarteret och byggnaderna. Det finns 
kvaliteter i samtliga förslag samtidigt som inget 
projekt är färdigt. Juryn har i sin bedömning 
framförallt försökt ta fasta på bärande idéer för 
gestaltning och utformning som är så robusta 
att de kan utvecklas i en fortsatt process utan 
att förlora sin karaktär eller sina kvaliteter. En 
viktig del av juryns arbete har varit att bedöma 
förslagens utvecklingsbarhet och genomför-
barhet för att inom de angivna ramarna nå de 
kvaliteter som förslagen utlovar.   

Juryn har haft ett stort material att ta ställning 
till och juryns uppgift har varit att jämföra 
och värdera många olika aspekter. Juryn 

har med hjälp av referensgrupperna kunnat 
uppleva och förstå förslagen från många olika 
utgångspunkter. Inom juryn har det också 
funnits flera olika kompetenser med skilda 
perspektiv och erfarenheter. Med stor respekt 
för varandras uppfattningar och med stor om-
sorg för att så många önskemål som möjligt 
ska kunna uppfyllas har juryn kommit fram 
till ett beslut om vinnare. Juryarbetet har varit 
mycket lärorikt och många erfarenheter kom-
mer att vara till nytta i det fortsatta arbetet. 

I den fortsatta projekteringsfasen kommer det 
vinnande förslaget att utvecklas, konkretiseras 
och detaljeras i dialog mellan arkitekt, perso-
nal, elever och beställare. 

Ett första och viktigt steg har tagits i och 
med att en vinnare är utsedd i tävlingen – nu 
startar arbetet med att realisera projektet 
tillsammans! 
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Stadsbild och struktur  
för kvarteret som helhet
Kommunen har ambitioner att utveckla 
Falkenbergs stadskärna för att den ska bli mer 
levande och attraktiv. Kvarteret Krispelns läge 
med direkt anslutning till Stortorget och in-
farten till Falkenberg är en viktig del av detta 
utvecklingsarbete. 

I juryns bedömning har kvarterets möte med 
Stortorget, Folkets hus och andra offentliga 
platser och byggnader med publika verksam-
heter varit av betydelse. Att länka ihop och 
skapa stråk mellan torg och andra målpunk-
ter är viktigt för att en stad ska upplevas 
som levande och trygg. Hur Kunskaps- och 
kulturcentrum möter staden i sydost har 
därför haft särskild betydelse i juryns diskus-
sioner. I de förslag som strävat efter att få ett 
nära och intimt möte mellan Kunskaps- och 
kulturcentrum och stadskärnan ser juryn 
större möjligheter för kvarteret att ge stöd för 
ett naturligt och levande stadsliv som fort-
sätter från stadskärnan och genom kvarteret. 
Juryn har också uppskattat när entréplatsen 
till skolan och biblioteket har en stadsmässig-
het, snarare än en karaktär som signalerar att 
skolan och biblioteket ligger avskilda i en mer 
parkliknande eller grön miljö. Byggnaden 
och dess entréers placering och utformning 
har också betydelse för att åstadkomma en så 
nära relation som möjligt. Dock anser juryn 
att man även i framtiden måste ta hänsyn till 
att Holgersgatan är en relativt trafikerad gata, 
ett faktum som det inte går att ignorera.
De blivande stråken genom området är också 
viktiga för stadsutvecklingen i stort och 
handlar om att binda samman de offentliga 
rummen med de verksamheter som finns i 
kringliggande byggnader. Väl utformade stråk 
är intressanta att röra sig i och utgör platser 
där man upplever att man är trygg och säker. 
Genom kvarteret i nord-sydlig riktning är 

det många människor som går och cyklar. 
Dessa viktiga stråk har planerats på olika sätt 
i förslagen. Juryn bedömer att smala passager 
mellan den nya och befintliga byggnaden 
riskerar att skapa konflikter mellan elever 
som passerar mellan byggnaderna och cy-
klister som ska ta sig genom området. Långa 
och trånga passager kan också upplevas som 
otrygga, särskilt kvällstid. I vissa av förslagen 
finns det stråk utan tydliga målpunkter eller 
stråk som troligen kommer att upplevas som 
omvägar. 

Kvarteret har en blandad struktur och även 
i framtiden kommer det att finnas skolverk-
samhet inom området blandat med bostäder 
och andra funktioner vilket innebär att elever 
och boende på ett eller annat sätt kommer 
att dela utemiljöerna i området. Tävlings-
programmet uttrycker en önskan om möten 
mellan olika grupper i den offentliga miljön. 
Juryn har uppskattat när kvarteret har givits 
en tydlig struktur där man kan identifiera 
privata, halvprivata och offentliga rum. Det 
privata som är bostadsgården, det halvpri-
vata som kan vara skolans och bibliotekets 
närmaste uterum och det offentliga som kan 
vara torg eller parkrum som alla kan använda. 
Själva gestaltningen kan ange hur rummen 
kan användas utan att staket eller skyltar 
behöver sättas upp. Det är mycket viktigt att 
varje plats har en identitet och mening för 
upplevelsen av att kvarteret är skapat med 
omsorg för dem som ska vistas där. I en sådan 
struktur är det större chans att trevliga möten 
sker. 

Flera förslag visar att det är möjligt att be-
gränsa och separera biltrafiken inom kvarte-
ret och se till att biltrafik inte kommer i kon-
flikt med cyklande, gående och elever på rast. 
När det gäller att ordna så att leveranser och 
tyngre transporter inte utsätter människor för 
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risk behöver samtliga förslag utvecklas. 
Förslagen visar att det inte är svårt att få plats 
med de 20.000 kvm bostadsyta som efterfrå-
gades i programmet. Om man planerar dessa 
bostadskvarter längs med omgivande gator 
och vägar frigörs mer yta inom området, sam-
tidigt som det får tydligare gränser. Viss kom-
plettering av bostäder centralt inom kvarteret 
kan dock tillföra en del ytterligare kvaliteter.
Samtliga förslag har ett parkeringshus eller 
garage som är placerat någonstans i kvarterets 
sydvästra del. Det är en naturlig plats, men i 
de olika förslagen har parkeringshuset utförts 
mer eller mindre elegant. Det är inte önskvärt 
att parkeringshuset utmärker sig i kvarteret 
eller blir den dominerande utsikten från vissa 
lägenheter. Juryn bedömer att det inte är 
lämpligt eller genomförbart med underjor-
diska garage till skolan, varken för bilar eller 
cyklar.

Ny byggnad för gymnasieskola,  
kulturskola och huvudbibliotek
Huvuduppgiften i tävlingen var att ge förslag 

på en ny gymnasieskole- och biblioteks-
byggnad inklusive kompletteringslokaler för 
kulturskolan. 

Målsättningen är att den nya byggnaden ska 
bli en symbol för kommunens ambitioner 
vad gäller kunskap och kultur. Detta innebär 
att transparens och öppenhet ska bidra till 
nyfikenhet och deltagande, vilket ska stödja 
kommunens ambitioner när det gäller inte-
gration och demokrati.

I det nya huskomplexet kommer det att finnas 
en blandning av människor i alla åldrar under 
en stor del av dygnet. Tempot under dagen 
kommer att variera i olika delar av byggnaden. 
I biblioteket kommer att finnas rum för små 
barn, elever och vuxna i olika åldrar. I skolan 
kommer både gymnasieelever och kultursko-
lans yngre elever att samsas om utrymmet. Alla 
kan de träffas i foajéer, entréer och i kaféet. 

Det har varit en utmaning för förslagsställar-
na att hitta den rätta balansen mellan mötes-
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platser och rum för enskildhet och koncentra-
tion. Barnbibliotekets stoj ger ett välkommet 
liv samtidigt som andra biblioteksbesökare 
behöver läs- och studiero. Uppehållsrummens 
livliga verksamhet kan störa lektioner och 
arbete om dessa placeras fel. Det är förstås 
svårt för förslagsställarna att helt förstå hur 
byggnaden kommer att användas bara med 
tävlingsprogrammet som grund. Juryn har 
dock bedömt att det är viktigt att beakta att 
lokaler som för med sig livlig verksamhet inte 
ska störa delar där arbetsro är av betydelse.
De praktiska funktionerna är hanterade med 
olika stor inlevelse för den vardagliga använd-
ningen av byggnaden. I flera förslag är själva 
logistiken i och utanför huset mindre väl 
utformad vilket innebär långa och krångliga 
vägar för att nå olika funktioner i byggna-
den eller att bok- och varutransporter på ett 
olyckligt sätt krockar med biblioteksbesökare 
och elever. En utbredning av biblioteket i 
bredd eller höjd innebär problem för per-
sonalen att ha överblick och vara till stöd. 
Återvändsgränder liksom långa och smala 

korridorer i skolbyggnaden innebär mindre 
naturlig vuxen-elevkontakt och därmed större 
otrygghet samt svårigheter att hitta runt i 
byggnaden. En mer kompakt byggnad har 
större förutsättningar att lösa dessa utma-
ningar samtidigt som det har varit lättare 
att placera en mer långsträckt byggnad på 
platsen med naturlig kontakt med stadskär-
nan. En långsträckt byggnad skapar också 
fler möjligheter till funktionsuppdelning och 
naturligt ljus i byggnaden. 

Byggnaden ska kunna användas en stor del av 
dygnet, och man har till och med önskat att 
biblioteket ska kunna vara öppet utan per-
sonal vissa tider. Detta kräver att vissa delar 
ibland ska kunna stängas av från övriga delar 
av byggnaden. Alltför öppna samband mellan 
biblioteket, aulor och resten av byggnaden 
försvårar sådana lösningar. 

Hur man kan röra sig i byggnaden har också 
stor betydelse för tillgängligheten, ambitio-
nen är att alla ska kunna röra sig och vistas i 



10

byggnaden på likvärdigt sätt. Juryn är därför 
tveksam till att det i samtliga förslag finns en 
central trappa, i biblioteket eller i anslutning 
till entrén, som i flera fall innehåller funk-
tioner där människor ska vistas, till exempel 
för att studera. Dessa centrala storslagna 
trappor är också menade att användas som 
centrala kommunikationsstråk med hissarna 
sekundärt placerade vilket inte bedöms vara 
likvärdigt tillgängligt för alla.

Gymnasieskolans funktioner har prövats mot 
lokalprogrammet samtidigt som en önskan 
om flexibilitet och möjlighet till utveckling 
uttrycktes i tävlingsförutsättningarna. Man 
ska möjliggöra annan användning av lo-
kalerna över tiden. En tydlig struktur med 
mått som tillåter olika rumsindelningar ger 
större möjligheter till förändring. I flera av 
förslagen har det varit svårt att bedöma om 
de efterfrågade funktionerna kommer att få 
plats och i flera anges inte vissa av de funk-
tioner som efterfrågades.

Genomförbarhet
Juryn har bedömt om förslagen går att 
genomföra inom den tidsplan, den budget 
och krav på en energieffektiv byggnad som 
anges i programmet. Byggnadens yta och 

volym har betydelse för samtliga av dessa 
tre aspekter. En mindre och mer kompakt 
byggnad har större förutsättningar att uppnå 
målsättningarna. I kalkylen har antagits att 
samtliga förslag kräver en högre kvadratme-
terkostnad än vad budgetberäkningen bygger 
på för att uppnå de önskade kvaliteterna. 
Detta innebär att ytor måste krympas och ef-
fektiviseras samt att materialvalen måste ses 
över i samtliga förslag för att rymmas inom 
den stipulerade budgeten. Besparingar i yta 
och utförande får konsekvenser för samtliga 
förslag. 

Alla förslag visar anslutningar till Hus 3 
vilket innebär att vissa omdisponeringar i 
denna byggnad kommer att bli nödvändig 
även om det inte alltid redovisas i förslagen. 
Ett bättre utnyttjande av Hus 3 kan utredas 
för att spara yta i den föreslagna nya byggna-
den. 

Stora glaspartier och stora öppna utrym-
men finns i samtliga förslag vilket försvårar 
möjligheterna att uppnå miljöklassningen 
då detta lätt skapar stora värmelaster och 
därmed kylbehov. Vissa förslag har å andra 
sidan svagheter när det gäller att dagsljusbe-
lysa arbetsutrymmen.  
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INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR > > >

Juryns beslut

Juryn beslöt enhälligt vid sitt möte den 28 oktober 2015 att utse förslaget 

Utsikt-Insikt av FOJAB arkitekter AB

till vinnare i tävlingen och rekommendera förslaget till utförande. 

Irene Wigroth

Johan Risholm

Veronica Lindhe

Sven-Åke Bengtsson

Peter Gerhardson

Peter Erséus

Magnus Runesson
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U
tsikt-insikt är en vacker byggnad med en stark identitet. 
Den träffsäkra ordningen i kvarteret och relationen till 
stadskärnan förstärker på ett stiligt sätt stadens struktur 
och svit av platser och torg. Angreppssättet kan bilda 
norm för fortsatt förtätning av staden. Byggnadens 

gestaltning och uttryck ansluter på ett nutida sätt till andra offentliga 
byggnader i Falkenberg. Den principiella ordningen i byggnaden inger 
tillit för att byggnaden ska kunna bli funktionell och användbar.

Utsikt-insikt är utan tvekan det förslag som bäst uppfyller stadens 
ambitioner och målsättningar när det gäller att skapa en byggnad 
som andas både värdighet och öppenhet och ger kulturen och 
kunskapen en hög status i staden. Den nya byggnaden är öppen och 
transparent i en väl anpassad skala. Entréplatsen kopplar till Stor-
torget, Folkets hus och Stadsteatern på ett mycket stadsmässigt sätt 
med stor inlevelse för platsens kvaliteter. Planen är väl gestaltad och 
med en självklarhet inordnas de nya och gamla byggnaderna i en ny 
förtätad struktur där de existerande byggnaderna väl samverkar med 
de nya. Stråk för gående och cyklande är väl ordnade och konflik-

VINNARE

UTSIKT-INSIKT

Förslagsställare: FOJAB Arkitekter AB

Medarbetare: Arkitekt SAR/MSA Mikael 
Pettersson, arkitekt SAR/MSA Edvin Bylan-
der, arkitekt MSA Stefan Johansson, arkitekt 
SAR/MSA Charlotte Kristensson, arkitekt 
SAR/MSA Kjell Adamsson



13



14

ter med biltrafik och inlastning har i hög utsträckning undvikits. 
Principen att spara så mycket yta som möjligt för ett parkliknande 
område i mitten av kvarteret skapar möjligheter för ytterligare ett  
attraktivt offentligt rum för alla falkenbergsbor, vilket är en oväntad 
men mycket välkommen möjlighet. 

Bostäderna i öppna kvarter med upphöjda gårdar bedöms vara både 
ett realistiskt och självklart angreppssätt i trovärdiga proportioner. 
Juryn bedömer att det till och med finns potential för ytterligare 
förtätning.

Förslagsställarna uppvisar en övertygande planlösningsförmåga 
byggd på analys som resulterar i generellt sett väl avvägda lösningar 
och flöden. Byggnadens entréer ligger samlade kring ett gemensamt 
entrérum som kan avdelas vid olika användningar. Den gemensam-
ma entrén till skolan och biblioteket mot Stortorget är tydlig och ger 
ett värdigt intryck passande för verksamheten. Att byggnaden ligger 
upphöjd i förhållande till gatan, på motsvarande sätt som Falkhallen, 
bidrar till att ge byggnaden betydelse. Juryn bedömer att nödvändiga 
ramper för att lösa tillgängligheten går att ordna. 

Genom att renodla den befintliga byggnaden till att endast användas 
för skolfunktioner kan man uppnå en rationalitet och mer generella 

Plan 2

Sektion B-B

Fasad norr
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undervisningsfunktioner som kan användas på många olika sätt. Ju-
ryn bedömer att ombyggnad av våning två och tre är önskvärd men 
inte nödvändig för att nå de kvaliteter som förslaget utlovar. 
Trots juryns förtroende för förslagsställarnas förmåga att lösa 
funktioner och samband – i princip – noterar juryn att det saknas 
ett antal rum och att ett antal funktioner inte är lösta på bästa sätt. 
Både inom biblioteket och i skoldelen är en del omarbetningar nöd-
vändiga. Till exempel är inte angöringen för de mobila biblioteken 
funktionell eftersom den inte är inbyggd och saknar direkt koppling 
till vertikala transporter. Vidare bör magasin ligga på samma plan 
som de salar de försörjer. Även i skolan saknas vissa funktioner och 
ytor, som kontor, några större lektionssalar och förråd. Dessutom 
behöver sambanden mellan olika funktioner studeras vidare. Det 
är en brist att all kommunikation mellan skola och bibliotek sker i 
bottenvåningen även om det skapar möjlighet till interaktion mellan 
byggnadens alla olika användare. Det bedöms inte som möjligt att 
placera det livliga uppehållsrummet mitt bland lektionssalar och 
studieplatser. 

Juryn är övertygad om att förslaget är tillräckligt robust för att kun-
na utvecklas i flera olika riktningar i den fortsatta processen utan att 
förslagets grundläggande kvaliteter försvinner.

Plan 1
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S
krinet är en väl sammanhållen och skickligt gestaltad 
byggnad som skulle kunna vara fin att vistas i. Byggnaden 
innehåller en rad vackra rum och den är funktionell med 
rationella och trovärdiga samband. Kvarteret är dock ostruk-

turerat och Kunskaps- och kulturcentrum distanserat från den övriga 
staden. 

Byggnaden ligger indragen i området omgiven av gröna ytor för att 
skapa en övergång mellan den täta stadskärnan och den mer glesa 
omgivande bebyggelsen. Detta ger en rad konsekvenser för områdets 
karaktär och betydelse i staden. I och med att området får en helt 
egen karaktär skapas inga naturliga förbindelser med stadskärnan, 
särskilt Stortorget, Folkets hus och Stadsteatern. Entréplatsen är stor 
och odefinierad och det kommer att vara svårt att ge den en tydlig 
gestaltning. 

Området kommer fortsatt att uppfattas som ostrukturerat och 
oordnat och bedöms inte som genomarbetat. Förslagsställaren tycks 
inte ha tagit hänsyn till höjdskillnaderna inom området. Bil- och 
cykeltrafik genomkorsar området i onödig hög utsträckning och det 
smala cykelstråket mellan den nya och befintliga delen av byggna-
den bedöms kunna orsaka konflikter med gående. Parkeringshuset 
med sina fem våningar kommer att ge en stark prägel till området.
Byggnaden är en sluten solitär med ett karaktärsfullt och väl genom-
fört formspråk som dock kräver den fria placering som förslagsstäl-
laren visar. Juryn gör bedömningen att, om Kunskaps- och kultur-
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centrum ska uppnå en mer urban relation till staden, skulle förslaget 
behöva omarbetas så radikalt att den bärande idén och byggnadens 
kvaliteter kommer att försvinna. 

Förslaget när det gäller byggnaden har många kvaliteter särskilt när 
det gäller organisering och funktionalitet. Det finns flera rum som 
har potential att bli mycket vackra. Greppet att göra en kompakt 
byggnad gör det lätt att skapa bra samband och att dela funktioner. 
Att aulan centralt i byggnaden kan öppnas upp i alla riktningar är 
en fin idé och rumsligt intressant. Juryn är dock tveksam till om 
rummet till vardags kommer att kunna hållas öppet på det sätt som 
presenteras. I realiteten kommer det nog oftast att vara stängt när 
aulan används för olika verksamheter. I gymnasieskolan behöver 
sambanden mellan vissa funktioner studeras vidare för att undvika 
störning mellan till exempel uppehållsrum och studiesalar. Det finns 
en risk att de många terrasserna och gården på taket inte kommer 
att kunna underhållas till den nivå som förslaget förutsätter. Vilka 
konsekvenser anslutningen till Hus 3 får för den befintliga byggna-
den redovisas inte.    

Biblioteket är funktionellt mycket vällöst och svarar väl mot de öns-
kemål som uttrycktes i programmet både när det gäller funktionali-
tet och gestaltning. Den centrala trappan skulle dock behöva omar-
betas för att inte utestänga rörelsehindrade från delar av bibliotekets 
utbud.

Sektion aulan

Fasad söder
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F
örslagets idé bygger på att komplettera Hus 3 med en ny, lika 
långsmal byggnad, där gammalt och nytt kopplas ihop genom 
ett stort glasat entré- och uppehållsrum. Genom att den nya 
delen är förskjuten söderut skapas ett långsträckt komplex som 

delar tomten. De smala husen ger bra och ljusa lokaler men skapar 
samtidigt besvärande avstånd mellan olika delar av byggnaden och en 
bristande överblick. 

Navet i förslaget är det centrala entrérummet varifrån olika delar 
av Kunskaps- och kulturcentrum utgår. Byggnadernas form ger 
en mycket långsträckt anläggning som tydligt delar området i två 
delar. Mot staden formas en urban plats där byggnaden sträcker 
sig nära Stortorget. Greppet hade blivit ännu tydligare om också 
huvudentrén placerats nära torget och inte åtskilliga meter norrut. 
Redovisningen antyder att den relativt hårt trafikerade Holgersgatan 
gjorts om till en fotgängarmiljö, något som inte kan bedömas som 
realistiskt. På andra sidan byggnaden, mot kvarterets mitt, har om-
rådet en grönare karaktär. Här är redovisningen mindre stringent 
och juryn finner vissa lösningar vara inkonsekventa eller svåra att 
tolka. Biltrafiken dras långt in i kvarteret och kan komma att orsaka 
konflikter med gående och cyklande, särskilt om de mycket omfat-
tande markparkeringarna som redovisas genomförs. Någon form av 
parkeringshus hade varit att föredra, även underjordiska garage för 
cyklar och bilar är en tveksam lösning, inte minst från trygghetssyn-
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punkt. När det gäller bostadskvarterens utformning saknar juryn en 
tydlig och begriplig idé.

Den nya och en befintliga byggnaden har fått en gemensam fasadut-
formning som skapar ett yttre sammanhållet intryck. Detta bidrar 
till att tydliggöra Kunskaps- och kulturcentrum men kan också till-
föra en onödigt stor skala i stadsbilden och sudda ut upplevelsen av 
vad som är gammalt och nytt. Det skulle förmodligen göra ombygg-
naden av Hus 3 dyrare. Juryn finner den valda fasadutformningen 
som mer avvisande än transparent och inbjudande.

Det centrala entrérummet är en positiv ansats och säkerligen ett 
mycket vackert rum – ett inomhustorg som under den varma 
årstiden skulle kunna växa ut på gården. Problemet är att det inte 
riktigt inkluderar biblioteksbesökarna som anvisas en egen entré 
från torget. Det i övrigt vällösta kaféet kan inte heller, med sin fö-
reslagna placering, interagera med biblioteket på det sätt man hade 
önskat. Det är bra att placera gemensamma stödfunktioner centralt i 
byggnaden. Samtidigt riskerar entréhallen att snarare separera de två 
funktionerna än, som önskvärt, binda dem samman. Den centrala 
trappan är en magnifik gest som hade förtjänat att landa i något mer 
än en smal tvärförbindelse.

De långsmala byggnaderna ger möjlighet till god dagsljusbelysning 
och funktionella undervisningsrum. Samtidigt skapar lösningen 
långa inre samband med ibland väl smala korridorer och återvänds-
gränder. Det är lovvärt att förslagsställaren, genom att bygga om i 
den befintliga byggnaden, sökt luckra upp korridorsystemet, och det 
hade varit logiskt om man i den nya delen hade drivit den strävan 
ännu lite längre. 
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Biblioteket blir väldigt långsmalt och svårt för personalen att över-
blicka. Positivt är dock att biblioteket genom sin långa fasad får en 
mycket stor och välkomnande exponering mot entrétorget.
Ombyggnaden av den befintliga byggnaden är relativt radikal och 
innebär en inre omstrukturering, ny fönstersättning och en helt ny 
fasad utan att till exempel entréfunktioner förbättras.
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F
örslagets styrka ligger framförallt i planeringen av området 
som helhet. Planen, inte minst bostadskvarterens utformning, 
har kvaliteter som skulle kunna ge underlag för en framtida 
detaljplaneläggning av kvarteret. Byggnaden, däremot, har 

många oklara samband och en struktur som skapar mörka rum och 
passager. Exteriören kan upplevas väl avvisande med sina många 
lameller. 

Det finns en naturlig struktur och flöde i den föreslagna planen för 
området och det finns en potential för fina boendemiljöer i kvarteren 
som är placerade i områdets ytterkanter. Bostädernas placering möj-
liggör en tydlig uppdelning av rum med olika karaktär inom kvarteret. 
Där finns det stadsmässiga entrétorget, en gård som tydligt tillhör 
skolan och en mindre parkdel. Punkthusen i områdets södra del är 
ett intressant komplement till de traditionella bostadskvarteren. Det 
tvärgående stråket genom kvarteret, som också löper genom den nya 
byggnaden, uppskattas av juryn. Det störs dock av att tunga transpor-
ter till och från skolan och biblioteket också går här.

Den nya byggnaden har en fasad av vertikala, vridbara lameller som 
juryn uppfattar som problematisk. Byggnaden får ett slutet intryck 
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och det finns en risk att man också från insidan får begränsad utsikt 
mot omgivningen då lamellerna skärmar av åt sidorna. Det finns 
dessutom anledning att anta framtida höga förvaltningskostnader.

Byggnaden är bred, men inte tillräckligt bred för att kunna släppa 
in dagsljus i mittdelen, genom till exempel ljusgårdar. Resultatet 
blir en relativt mörk dubbelkorridorlösning där många arbets- och 
grupprum blir utan dagsljus. Lokalerna är organiserade på ett något 
rörigt sätt och det är svårt att finna en tillräckligt bärande idé utifrån 
vilken man skulle kunna utveckla förslaget. Planlösningen saknar en 
tydlig och logisk struktur för hur man rör sig i byggnaden och blir 
därmed svår att förstå.

Biblioteket är fördelat på tre våningar, med tonvikt på det översta 
planet. Bara en mindre del av de publika lokalerna finns på botten-
planet. Biblioteket blir därmed svårarbetat och svårt att överblicka. 
Barnavdelningen är till exempel uppdelad i två våningar vilket inte 
är särskilt praktiskt.

Det är trevligt att kunna dela av aulorna på många olika sätt men 
vikväggar av en kvalitet som klarar de nödvändiga ljudkraven är 
både dyra, tekniskt avancerade och svåra att hantera.

Kopplingen mellan den nya och gamla byggnaden sker genom smala 
korridorer som kan bli flaskhalsar när många elever ska röra sig ge-
nom byggnaden samtidigt. Det finns flera studieplatser som snarare 
är placerade på överblivna ytor än på ett naturligt sätt, det vill säga 
där de skulle passat verksamheten bäst. 

Sektion

Fasad  öst
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Bottenvåning




