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BAKGRUND

Falköping växer och utvecklas. Att få till stånd en 
stadsutveckling är viktigt, både för att stärka kom-
munen som helhet och för att stärka dess olika delar. 
Utvecklingen bör handla om att stärka olika funk-
tioner i staden och kopplingen mellan dessa, såväl 
som kopplingen mellan staden och den omgivande 
landsbygden. 

Denna tävling fokuserar på utveckling av stadskär-
nan, men har ett helhetsperspektiv såtillvida att 
tävlingsbidragen ska beakta hur stadens delar och 
funktioner kan komplettera varandra bättre i framti-
den. 

I enlighet med kommunens vision om hållbar utveck-
ling står förtätning högt på dagordningen. Detta har 
visat sig genom att Falköping de senaste åren lyckats 
få till stånd nya företagsetableringar i stadskärnan 
och även bostadsbyggnation i de mest centrumnära 
kvarteren. Inom några år kommer stadskärnan att ha 
ca 1 000 ytterligare invånare. I denna kontext vänds 
därför blickarna mot de offentliga rummen i stads-
kärnan och till frågan hur dessa rum ska kunna möta 
framtiden.

Kommunen tog ett första steg för att utveckla 
stadskärnan redan för ett antal år sedan. En större 
ombyggnad av Köttorget samt delar av Landbogatan 
stod klar 2017. Projekttävlingen är en inledning till 
arbetet med att förstärka och förbättra resterande 
delar av stadskärnan.

ARRANGÖR

PREKVALIFICERING 

SYFTE MED TÄVLINGEN

Falköpings kommun (nedan kommunen alternativt Falköping) anordnar tillsammans med Svenska 
kyrkan Falköping (nedan Svenska kyrkan) en inbjuden projekttävling avseende gestaltning av delar 
av Falköpings stadskärna. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter. Kommunen 
är värd för projekttävlingen och tillika upphandlande myndighet. 

Kommunens avsikt är att efter genomförd tävling teckna avtal om fortsatt projektering med tävlingens vinnare, 
på sätt som anges närmare i detta program.  Även Svenska kyrkan avser att teckna (separat) avtal med vinnaren 
om fortsatt projektering, avseende Svenska kyrkans mark. 

Arrangörerna har beslutat att bjuda in fyra intressen-
ter att delta i tävlingen.  

Tävlingens primära syfte är att ta fram programskis-
ser för fyra delar av stadskärnan: 
• Stora torget 
• Kyrkparken 
• Kopplingen mellan Stora torget och Kyrkparken
• Tre entréplatser 

Skisserna ska på ett inspirerande sätt visa ett arki-
tektoniskt helhetsgrepp på platserna. Stadskärnans 
historiska drag ska stärkas och landa i en nutida och 
karaktärsfull utformning. Rummens utformning ska 
syfta till att ge människor anledning att vistas där 
samt ge besöksanledningar till stadskärnan. 

Det grundläggande angreppssättet som ligger bakom 
programskisserna ska visas i en inledande analys.

Tävlingen syftar även till att, utan föregående annon-
sering, möjliggöra upphandling av tjänster för det 
fortsatta projekteringsuppdraget. 
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Förnyelsen av Falköpings stadskärna ska relatera till 
kommunens övergripande vision.

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara 
samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även 
för kommande generationer. Det Goda Livet bygger 
på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. 
Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnan-
det och trivseln för invånarna i Falköpings kommun. 
För att uppnå visionen om Det Goda livet har kom-
munen fyra mål: 

1. Ett socialt hållbart Falköping
2. Ett attraktivare Falköping
3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 

utvecklas
4. Kvalitén inom verksamheten ska öka

För att sammankoppla projektet till den kommunö-
vergripande visionen har sex stycken värdeord/
begrepp tagits fram för projektet som ska genomsyra 
arbetet med stadskärnan.

ETT CENTRUM DÄR ALLA VILL VARA 
Alla ska vilja vistas i stadskärnan och alla ska känna 
sig inkluderade oavsett ålder, kön eller bakgrund. 
Stadskärnan ska vara tillgänglig för alla och utfor-
mas med hänsyn till olika slags funktionsvariationer. 
Stadskärnan ska vara attraktiv såväl till estetik som 
till innehåll.

RUMMET FÖR HANDEL OCH MÖTEN
Stadskärnan ska vara välkomnande för såväl med-
borgare som näringsliv och besökare. Den ska 
motivera till möten och det ska finnas ytor att umgås 
på. Samtidigt ska stadskärnans historiska mötesplats 
för handel genomsyra utformningen och kunna knyta 
ihop den historiska och den framtida handelsplatsen. 
Utformningen ska vara flexibel och kunna erbjuda 
möjligheter för både små och stora arrangemang och 
även kunna ändra karaktär både över årstider och 
över längre tid för att kunna möta framtiden på ett 
hållbart sätt.

STADENS VARDAGSRUM
Stadskärnan ska upplevas som en trygg, inspireran-
de, inkluderande och inbjudande plats. Invånarna ska 
uppleva att detta är deras plats i staden; stadskärnan 
ska helt enkelt upplevas som stadens vardagsrum. 
Området ska genomsyras av trygghet, med en es-
tetisk tilltalande belysning som är både inbjudande 
och funktionell. I stadskärnan ska gående prioriteras, 
för att skapa trygghet och samtidigt ge utrymme för 
andra funktioner och aktiviteter. 

VISION

FÖRSTÄRKNING AV STADEN OCH LANDET
Staden och dess omgivande landsbygd lever i 
symbios med varandra. Landsbygden behöver en 
stark stadskärna som återspeglar kopplingen mellan 
staden och landsbygden och stadskärnan behöver 
en stark omgivande landsbygd för att kunna fortsätta 
utvecklas. Genom att förstärka stadskärnan stärks 
också landsbygden. Stadskärnan ska upplevas som 
tillgänglig och med närhet för alla, oavsett hur du tar 
dig dit.

FALKÖPINGS IDENTITET
Gestaltningen ska lyfta fram befintlig bebyggelse och 
kulturmiljö kring Stora torget och stärka stadskär-
nans kulturhistoriska avtryck i platsernas utformning. 
Gestaltningen och funktionerna i stadskärnan ska 
koppla samman de värden som är unika för Falkö-
ping samt lyfta fram Falköpings kommuns identitet 
tillsammans med befolkningen. Det ska finnas utrym-
me såväl för de småskaliga och unika butikerna som 
för en modern centrumutveckling.

SAMVERKAN & DELAKTIGHET
Stadskärnan ska vara inbjudande och inkluderande 
i sin gestaltning för att nå ett socialt hållbart Falkö-
ping. Samverkan inom projektet ska ske mellan de 
kommunala förvaltningarna, nämnderna och andra 
externa aktörer för att öka kvaliteten. Projektet ska 
även engagera och entusiasmera medborgare och 
aktörer som i slutändan är de som kommer nyttja de 
offentliga platserna i stadskärnan – nu och i framti-
den. 

Tävlingens mål är att få en gestaltning som uppfyller 
följande krav: 
• Stadskärnan ska vara hållbar över tid ur både 

ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt perspektiv
• Stadskärnan ska vara tillgänglig
• Stadskärnan ska vara estetiskt tilltalande
• Stadskärnan ska knyta samman de kulturhisto-

riska och karaktäristiska värdena med nutid och 
framtid

• Stadskärnan ska ha en utformning som är  
flexibel och erbjuder möjligheter för både små 
och stora arrangemang och evenemang

• Stadskärnan ska ha tydliga entréer så att det är 
enkelt att hitta och att läsa av stadsrummet

• Stadskärnan ska innehålla mötesplatser och 
aktiviteter för alla åldrar 

• Stadskärnans utformning och funktioner ska 
kunna ändra karaktär beroende på årstid

• Kyrkparken ska upplevas som en del av  
stadskärnan

• Kopplingen mellan kyrkparken och Stora torget 
ska stärkas

MÅL
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Tävlingsuppgiften består av två delar där det först 
handlar om att göra en övergripande analys för täv-
lingsområdet. Analysen ska omfatta rörelse- och tra-
fikprinciper, grönstruktur och kulturella sammanhang 
för stadskärnan, vilka entréplatser som är viktigast 
att förstärka, vilka de tydligaste identitetsskapande 
elementen är i stadskärnan och hur den historiska 
anknytningen kan förstärkas samtidigt som stadskär-
nan förnyas. 

Analysen ska leda fram till den andra delen som är 
att ta fram programskisser för fyra olika områden i 
stadskärnan. De fyra områdena är Stora torget, Kyrk-
parken, kopplingen mellan Stora torget och Kyrkpar-
ken samt tre entréplatser. Programskisserna ska vara 
tydligt kopplade till den föregående analysen och det 
ska finnas en tydlig, röd tråd som genomsyrar samt-
liga delar av tävlingsförslaget. Skisserna ska på ett 
inspirerande sätt visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp 
på platserna. Det arkitektoniska greppet ska vara 
kopplat till den föregående analysen av stadsrummet 
och dess miljöer. 

TÄVLINGSUPPGIFTEN 

Programskissen för Stora torget avser att visa hur 
strukturen på Stora torget skulle kunna förbättras och 
förtydligas gällande flöden och rörelsemönster. Det 
ska framgå vilka ytor av torget som är bäst lämpade 
för olika funktioner, såsom torghandel, tillfälliga eve-
nemang, uteserveringar, häng- och sittytor, konstnär-
lig utsmyckning och andra kulturinslag, med mera. 
Det ska även framgå hur rörelsemönster och flöden 
för gående och cyklister är tänkt att fungera samt en 
övergripande gestaltningsidé om hur detta skulle 
kunna ges uttryck. I tävlingen ingår att visa hur fler 
entréer längs Stora torget kan tillgänglighetsanpas-
sas. Hänsyn ska tas till befintlig markbeläggning. Om 
ingrepp i markbeläggning förespråkas ska det tydligt 
framgå av skissen vilka mervärden som i så fall ska-
pas gällande exempelvis tillgänglighet, grönstruktur 
eller andra funktioner och installationer.

ANALYSEN
• Om och i så fall var platser/gator ska ha träd-

grönska och annan grönska med goda plante-
ringsförhållanden.

• I vilka delar av stadskärnan som grönskan bör 
placeras. 

• Enkel analys av flöden och trafik.
• Ytor för permanenta och tillfälliga konstinstalla-

tioner.
• Placering av cykelstråk genom stadskärnan.
• Placering av icke-kommersiella, trevliga och 

inbjudande mötesplatser.
• De kulturella inslagen ska tydliggöras och lyftas 

fram.

STORA TORGET
• Storgatan ska stängas av från biltrafik. Ytan som 

idag används till bilparkering och körfält ska 
omgestaltas. 

• Ingrepp i markbeläggningen gör endast i undan-
tagsfall, om det bidrar till mervärden på platsen.

• Torgplatserna ska vara 3 m gånger 4 m med 4 m 
breda gångar.

• Torghandeln ska vara sammanhållen, modern, 
fräsch och kunna fungera året runt.

• Yta för torgstånd ska specificeras i tävlingsförsla-
gen.

• Yta för väderoberoende torghandel på Stora 
torget.

• Visa lösningar för Storgatans disposition utmed 
Stora torget då den ingår i den kommersiella 
loopen och ska ha plats för gång och cykel, ute-
serveringar och tillgänglighetsanpassade entréer. 
Storgatans sträckning utmed Stora torget ska 
integreras med torgytan.

• Malta-Johanna ska vara kvar på Stora torget. 
Skulpturen ska lyftas fram med exempelvis belys-
ning och utsmyckning.

• Stadskärnans uterum ska möjliggöra för evene-
mang och uteserveringar.

• Yta för häng och möten för alla åldrar.
• Lämpligt utrymme för placering av en tillfällig 

evenemangsscen.
• Flexibla lösningar för uttag av VA och el.
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KYRKPARKEN
• Delar av muren runt kyrkparken kan tas bort.
• En offentlig toalett behöver tillkomma i stads-

kärnan. Gärna i samband med kyrkans befintliga 
förrådsbyggnad som är tänkt att användas som 
beredningskök till caféverksamhet. Observera att 
utformning av byggnad inte ingår i tävlingsupp-
giften.

• Möjlighet till tillfälliga konstinstallationer i Kyrk-
parken.

• Kyrkparken och kyrkans hus ska ingå som kul-
turella element i kulturklustret och som delar av 
kulturloopen.

• Parkeringarna till kyrkan behöver omfatta 20 
parkeringsplatser men kan placeras på annan 
plats än idag.

• Samlingsplats för gudstjänster, musikevene-
mang och café

• Inslag av vatten.  
• I Kyrkparken eller dess anslutning ska en lekplats 

inrymmas.

KOPPLINGEN MELLAN STORA TORGET OCH 
KYRKPARKEN
• Antalet parkeringsplatser ska inte minskas men 

placeringen av parkeringsplatserna, särskilt vid 
Köttorgets västra sida mot Kyrkparken, bör ses 
över för att skapa en bättre rumslig koppling 
mellan Kyrkparken, Köttorget och Stora torget.

• Stenbeläggningar på Stora torget och betongbe-
läggningar på Köttorget ska behållas men mindre 
ingrepp får göras i undantagsfall, om så erford-
ras för att möjliggöra mervärden.

ENTRÉPLATSER
• Ska tydliggöra för besökare att de kommit till 

centrum.
• Ska utgöra portar till stadskärnan men även 

utgöra hörnen i den kommersiella loopen.
• En av de tre entréplatserna är möjlig att justera, 

baserat på resultatet av analysen.
• Ska utgöra tydliga startpunkter för den kommer-

siella loopen.
• Ska fungera för blandtrafik och vistelse.

Programskissen för Kyrkparken avser att visa hur 
parkområdet kan struktureras och formas till en 
tydligare parkmiljö. Kyrkparken ska kunna nyttjas 
av Svenska kyrkan för olika slags evenemang och 
aktiviteter såväl som att den ska bjuda in till vistelse, 
besök och lek av alla som befinner sig i stadskärnan. 
Programskissen ska visa hur strukturen i Kyrkparken 
kan förbättras och förtydligas samt hur dess kopp-
ling både till Kyrkans hus och till Stora torget kan 
tydliggöras. Programskissen ska redovisa vilka ytor i 
parken som kan användas för olika ändamål såsom 
lekplats, tillfälliga konstinstallationer, gudstjänster 
och andra arrangemang respektive café. 

Programskissen för kopplingen mellan Stora torget 
och Kyrkparken avser att visa hur denna historiska 
koppling mellan handelns mittpunkt och kyrkan ska 
kunna förtydligas och förstärkas. Programskissen ska 
visa hur stråkets struktur skulle kunna förbättras och 
förtydligas, vilka ytor som skulle kunna användas för 
vad. 

Programskissen för entréplatserna ska baseras på 
den övergripande analysen där det ges möjlighet att 
justera en av de föreslagna entréplatserna. För detta 
krävs motivering och ställningstaganden i analysde-
len. Tävlingen ger inte utrymme för ändringar i bot-
tenvåningar eller andra liknande aspekter som direkt 
berör byggnaderna, men skisserna ska visa hur möj-
liga aktiviteter i bottenvåningarna kan samspela med 
omgivande entréplats. Det ska framgå hur de olika 
entréplatsernas gestaltning kan kopplas samman för 
att skapa en helhet, ge tydlighet i gaturummet och 
förstärka platsen som port till centrum. Entréplatser-
na är tänkta att fungera vägledande för att visa var de 
mest centrala delarna av Falköping startar.
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Tävlingsområdet har en yttre avgränsning inom 
vilken den övergripande analysen ska göras. Områ-
det omfattar såväl gatumark, kvartersmark och torg 
som kyrkoområde och avgränsas av Trädgårdsgatan 
i norr, Nygatan i söder, Prästgårdsgatan i väster och 
Östertullsgatan i öster. Hela detta yttre tävlingsområ-
de, totalt ca 10 hektar stort, omfattas av riksintresse 
för kulturmiljö samt är ett fast fornlämningsområde, 
ett så kallat stadslager. Falköpings historia går långt 
tillbaka i tiden vilket det delvis finns spår av i stads-
kärnan än idag. 

Bilden visar det yttre tävlingsområdet. Flygfotot är taget 
från öster.

Orienteringskarta

Efter att den övergripande analysen är gjord ska den 
konkretiseras i programskisser för fyra olika områden 
inom stadskärnan. 

TÄVLINGSOMRÅDET

Stora torget har en medeltida, oregelbunden och 
långsträckt form. Ytan uppgår till drygt 4 500 kvm. 
Den södra långsidan har en knäckt form vilken åter-
speglas i husfasaderna som är placerade i fastighets-
gränsen mot torget. Utmed södra sidan finns flera 
restauranger som under sommaren nyttjar torgytan 
för uteservering. Mitt på torget finns en skulptur med 
en fontän med ett högt stenfundament på vilket sta-
tyn ”Malta-Johanna” sitter i ett snäckskal och blickar 
ut över torget. Bebyggelsen kring torget är uppförd 
i en relativt låg skala om 2-3 våningar. Byggnaderna 
utmed långsidorna är uppförda mellan 1870-tal och 
1920–30-tal medan byggnaderna längs kortsidorna är 
yngre, uppförda runt 1960-talet. Den yngre bebyggel-
sen är uppförd i tegel till skillnad från träfasaderna ut-
med södra sidan och de i huvudsak putsade fasader-
na utmed den norra. Torget är i huvudsak belagt med 
smågatsten men med betongplattor för gångstråken 
utmed fasaderna runt om torget. I dagsläget är det 
möjligt att köra bil samt parkera utmed Stora torgets 
norra långsida. Biltrafiken till Stora torget avses emel-
lertid att stängas av i samband med genomförandet 
av projektet. Ytan som idag används till bilparkering 
och körfält ska således omgestaltas och användas till 
annat. Stora torget utgör en central del i stadens kul-
turmiljö med dess delvis medeltida stadsplan kring 
torget och kyrkan. 

Bilden visar avgränsningen av Stora torget och av 
kyrkparken, båda markerat i rött. Flygfotot är taget från 
öster.



FALKÖPINGS KOMMUN | PROJEKTTÄVLING | 1110 | PROJEKTTÄVLING | FALKÖPINGS KOMMUN



12 | PROJEKTTÄVLING | FALKÖPINGS KOMMUN

Kyrkparken är idag till stora delar omgärdad av 
en kalkstensmur som uppfördes under mitten av 
1900-talet. I två av murens öppningar finns stigluckor 
i sten där stadens gatustruktur möter kyrkoparkens 
gångar. Sankt Olofs kyrka är en av de äldsta kyrkorna 
på Falbygden och platsen för kyrkan pekades ut redan 
under missionstiden på 1000-talet. Kyrkans äldsta 
delar, i bruten kalksten, är uppförda under 1100-talet. 
Kyrkan ligger i nära anslutning till Stora torget, vilket 
den gjorde redan när den uppfördes eftersom även 
Stora torgets placering härstammar från medeltiden. 
Kyrkparken präglas av stora grönytor med uppvux-
na stora träd och gångar belagda med smågatsten. 
En förskola som ägs och drivs av Svenska kyrkan är 
belägen intill parken, och delar av förskolans gård 
ligger i parken. Mellan Kyrkparken och Storgatan 
på, fastigheten Klockaren 2, ligger Kyrkans hus, en 
byggnad som omfattas av höga kulturvärden och är 
skyddad med q-bestämmelse i detaljplanen. Gården 
till Kyrkans hus vetter direkt mot Kyrkparken och 
tanken är att dessa två fastigheter ska få en tydligare 
samhörighet. Kyrkparken och Kyrkans hus avgränsas 
idag av en kalkstensmur. Området kring kyrkan in-
klusive Kyrkparken, kyrkparkeringen, Kyrkans hus och 
förskoletomten omfattar cirka 13 000 kvadratmeter 
och ägs av Svenska kyrkan.
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Kopplingen mellan Stora torget och kyrkparken 
utgörs av en sträcka uppgående till ca 120 meter, lite 
beroende på stråkets dragning. Sträckningen har i 
dagsläget olika uttryck och saknar en sammanhållen 
utformning. Från Kyrkparken sett börjar stråket vid 
stigluckan och löper ner längs Kyrkogatan, en granit-
stensbeklädd gågata som kantas av klippta häckar på 
båda sidor. Kyrkogatan tar slut vid mötet med Land-
bogatan som bryter av mellan Kyrkogatan och Köt-
torget. Vid Köttorgets norra sida finns ett gångstråk 
som löper utmed en tegelfasad som saknar fönster 
och entréer i bottenvåning. Gångstråket fortsätter in i 
ett prång där Stora torget öppnar upp sig. Koppling-
en mellan Stora torget och Kyrkparken saknar delvis 
siktlinjer och dess sträckning är i dagsläget relativt 
osynlig i gaturummet. Kyrkogatan har en gatubredd 
på ca 5 meter. Gångstråket utmed Köttorget är   4 - 12 
meter brett; det bredaste stället är vid Landbogatan 
och det smalaste vid prånget precis innan Stora 
torget. Stråket utmed Köttorget belades år 2017 med 
gula betongplattor. 

Bilden visar kopplingen mellan Stora torget och kyrkpar-
ken med en schematisk grön pil. Flygfotot är taget från 
öster.
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Med entréplatser avses de punkter där den mer kom-
mersiella delen av centrum startar. Entréplatserna 
ska göra det tydligt för besökare att de nu har kommit 
fram till de mest centrala delarna av stadskärnan och 
platserna ska skapa en nyfikenhet och motivation 
att fortsätta in i centrum. Entréplatserna ska utgöra 
portar till stadskärnan men även utgöra hörnen i den 
kommersiella loopen (se bilaga Handelsutredning). 
I tävlingen finns tre förslag på entréplatser men 
baserat på analysen finns utrymme att justera en av 
dessa för de tävlande. De tre föreslagna entréplatser-
na är Storgatan/Sankt Olofsgatan (möjlig att justera 
baserat på analysen), Storgatan/Östertullsgatan samt 
Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan. Samtliga föreslagna 
entréplatser består av gatukorsningar och omfattar ca 
500 kvadratmeter vardera.

• Storgatan/Sankt Olofsgatan: All biltrafik norrifrån 
som ska passera genom stadskärnan kommer 
– eftersom Dotorpsgatan ska stängas av för 
biltrafik – att passera denna plats. Platsen utgör 
även slutet på Sankt Olofsgatan, den trafikled 
som förbinder stationsområdet (Ranten) med 
stadskärnan; i fonden ligger Sankt Olofs kyrka. 
Biltrafiken är enkelriktad och övergår i ett gång-
fartsområde när den svänger in på Storgatan. Ba-
serat på analysdelen av tävlingen finns möjlighet 
för de tävlande att justera placeringen av denna 
entrépunkt till korsningen Trädgårdsgatan/Sankt 
Olofsgatan. 

• Storgatan/Östertullsgatan: Detta är porten från 
öster in mot stadskärnan. Platsen ligger i anslut-
ning till en stor parkeringsplats, Hästbacken. 
Från Hästbacken finns en stentrappa som ska 
lotsa gående mot Storgatan ner till entréplatsen. 
Östertullsgatan är idag avstängd för genom-
fartstrafik men kommer att öppnas för detta i 
samband med att biltrafiken på östra delen av 
Storgatan kommer att stängas av. I anslutning 
till entréplatsen slutar även ett gångstråk kantat 
av alléträd som löper parallellt med Hästbacken. 
Nordost om Hästbacken planerar kommunen 
att uppföra en ny högstadieskola för ca 1100 
elever och ca 200 lärare. Detta kommer troligtvis 
innebära att fler människor kommer att röra sig 
via denna entréplats till centrum. 

• Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan: En korsning med 
trafikljus som i dagsläget är den mest använda 
entrén till stadskärnan. Idag är det möjligt att 
med bil angöra Stora torget via denna korsning 
men Dotorpsgatan kommer stängas av för biltra-
fik vilket öppnar upp för nytänk kring korsningen. 

 

Bilden visar de tre föreslagna entréplatserna, upplysta i 
gult. Flygfotot är taget från öster.
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GÄLLANDE DETALJPLANER
För tävlingsområdet finns flera olika planeringsunder-
lag och detaljplaner att förhålla sig till. Tävlingsförsla-
gen ska kunna förverkligas inom ramen för gällande 
detaljplaner. Stora torget och Köttorget respektive 
området kring Sankt Olofs kyrka samt Kyrkans hus 
omfattas av tre olika detaljplaner. Kyrkogatan och 
ytan söder om Kyrkogatan omfattas av ytterligare en 
detaljplan där det framgår att Kyrkogatan är allmän 
plats – gata men parkeringarna söder om kyrkogatan 
omfattas av en byggrätt för kontor i två våningar. De 
tre entréplatserna omfattas av lika många detaljpla-
ner. De sammanlagt sju detaljplanerna finns i sin 
helhet som bilaga till tävlingsprogrammet.

Stora torget är i gällande detaljplan allmän plats 
– gata eller torg. Köttorget är i gällande detaljplan 
också allmän plats, men med park eller plantering i 
mitten av torgytan och gata eller torg längs torgets 
kanter. Gränsen mellan torgyta och park är dock 
enbart en illustration och ska inte tolkas som exakta 
avgränsningar i detta fall. 

Kyrkan och Kyrkparken omfattas av en stadsplan från 
1942, samma plan gäller för kyrkans förskola. Stads-
planen gör gällande att området för kyrkan omfattas 
av A – mark för allmänna eller allmännyttiga ändamål 
medan Kyrkparken omfattas av mark som inte får 
bebyggas (prickad mark). Kyrkans hus omfattas av 
en detaljplan från 2015 där det ställs krav på utform-
ning med hänsyn till kulturmiljön. Användningen för 
Kyrkans hus i gällande detaljplan omfattar BCH – 
bostäder och centrumverksamhet, handel på en-
tréplan, försäljning inom centrumverksamhet endast 
tillåten på entréplan och bostäder får inte anordnas 
på entréplan. 

För de tre entréplatserna gäller lika många detaljpla-
ner. Samtliga entréplatser omfattas av allmänplats 
– gata. För den entréplats som är möjlig att förflytta 
norrut gäller samma detaljplan för båda platserna. 

Bild över detaljplanemosaiken i området. Endast berörda 
detaljplaner finns redovisade i bilden.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖ
Hela Falbygden utgör en samlad kulturmiljö som är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Området upp-
visar en lång kontinuitet av bebyggelse och markan-
vändning med forntida gravar, gravfält, bybildningar 
med medeltida kyrkor och ett stort inslag av ett ålder-
domligt kulturlandskap. Det stora antalet gånggrifter 
är unikt för landskapet och har i hög grad kommit att 
prägla den arkeologiska synen på området. Eftersom 
så stora delar av kommunen omfattas av riksintresset 
för kulturmiljö har en särskild utredning av riksin-
tresseområdena genomförts av WSP under år 2016. 
Utredningen omfattar redogörelser och ställningsta-
ganden för de olika delområdena inom riksintresset 
samt för samtliga stadsdelar i Falköpings tätort. 
Utgångspunkten för utredningen har varit att göra ett 
kommunalt ställningstagande för kommunens kultur-
miljöer både gällande bevarande och utvecklingspo-
tential. (Se bilagor Kulturmiljöutredning PM Tätorten 
och Kulturmiljöutredning Gamla stan). Tävlingsför-
slagen ska förhålla sig till kulturmiljöutredningen.

KULTURMILJÖ  
Hela tävlingsområdet är beläget inom stadsdelen 
Gamla stan. Stadsdelen är som helhet klassad med 
den högsta värdeklassen A, nationellt bevarandevärd. 
Det kulturhistoriska sammanhanget som präglar 
stadsdelen är den medeltida staden kring kyrkan, 
1600-talsstaden med Stora torget, Landbogatan 
och Östertullsgatans sträckningar, 1820–30-talets 
stadsreglering med Repslagaregatan och Nygatan, 
andra hälften av 1800-talets stadsplaner för stadens 
ordnande och expansion samt 1900-talets centrum-
förnyelse. 

STÄLLNINGSTAGANDEN ATT BEAKTA FÖR DE 
TÄVLANDE:
• Gatornas utformning och belysning ska stärka 

siktlinjerna mot kyrkan från Sankt Olofsgatan, 
Köttorget och Hwassgatan

• Delar av muren runt Kyrkparken kan tas bort (se 
bilaga Antikvarisk bedömning Kyrkparken S:t 
Olof)

FORNLÄMNINGAR
Hela tävlingsområdet omfattas av ett fornlämnings-
område i form av ett så kallat stadslager. Detta 
innebär att tillstånd krävs från länsstyrelsen innan 
markarbeten får genomföras i området. Tillstånd 
söks inför genomförande av markarbeten. Hänsyn till 
detta tas först vid ett genomförande.

UTREDNINGAR OCH UNDERLAG
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BEGRAVNINGSMARK
Marken runt S:t Olofs kyrka består av begravnings-
mark vilket innebär att tillstånd krävs från länsstyrel-
sen innan markarbeten får genomföras i området. 
Det område som omfattas av begravningsmark är 
fastigheten Gamla stan 5:1, dvs den fastighet som 
Sankt Olofs kyrka är belägen på. Tillstånd söks inför 
genomförande av markarbeten. Hänsyn till detta tas i 
först vid ett genomförande.

DIALOGPROCESS
Under hösten 2019 pågick en omfattande dialogpro-
cess för att engagera, involvera och förankra projek-
tet med de som bor, verkar och besöker Falköping. 
Dialogen var uppdelad i fyra delar, en målgruppsdia-
log, en ungdomsdialog, en medborgardialog samt en 
digital enkät. 
Målgruppsdialogen, ungdomsdialogen samt med-
borgardialogen fokuserade kring frågeställningar om 
vad som kännetecknar en inkluderande och trygg 
stadskärna, vad Falköping kännetecknar för dig samt 
vad som kännetecknar en attraktiv stadskärna. Den 
digitala enkäten fokuserade på hur människor rör sig 
till, från och inom stadskärnan. Uppslutningen kring 
de olika dialogerna var stor och underlaget har sam-
manställts i en rapport (se bilaga Sammanställning 
av dialogprocess för Utveckling av stadskärnan). 
Det som framför allt tydliggjordes i dialogen var att 
stort fokus behöver ligga på mötesplatser, aktiviteter 
samt liv och rörelse för att vidareutveckla detta. Ut-
bud inom näringslivet i stadskärnan stod också högt 
på agendan liksom trygghetsfrågor som belysning. En 
bild som framträdde under dialogerna är att det krävs 
mer än bara handel för att skapa liv och rörelse i 
stadskärnan, och då lyftes särskilt kultur och kulturel-
la verksamheter och aktiviteter fram. 
Tävlingsförslagen ska förhålla sig till resultatet av 
dialogprocessen. 

HANDELSUTREDNING
Kommunen har tillsammans med Handelsutred-
ningsinstitutet (HUI) genomfört en ny handelsutred-
ning inkluderande en handelsstrategi för Falköping, 
där centrumhandeln pekas ut som en viktig faktor 
för framtidens handel. Handelsstrategin presenterar 
sju rekommendationer för att förstärka handeln i 
stadskärnan. Handelsutredningen finns i sin helhet 
som bilaga.

Kommersiell loop
Utveckla en kommersiell layout och ett tydligt stråk 
för handeln i stadskärnan; en loop. Definiera och 
utveckla verksamheter runt loopen.
Kulturkluster
Kulturen är viktig för staden och tjänar på att vara 
koncentrerad, därför föreslås ett nytt kulturkluster. 
Detta görs genom att biblioteket och Falbygdens 
museum omlokaliseras till centrum. Kulturklustret 
i centrum kommer att förstärka kulturrelaterade 
verksamheter vid Flygares gränd samt öka flödet av 
gående på Storgatan.
Restauranger och uteserveringar
Utveckla restauranger runt loopen och som bryggor 
mellan tomma ytor i loopen
Koncentrera sällanköpshandeln
Sällanköpshandeln bör koncentreras ytterligare till 
och runt Storgatan, men även runt loopen
Ny dagligvarubutik
En ny dagligvarubutik behöver etableras vid Köttorget 
som ett kompletterande ankare till H&M. Parkerings-
möjligheterna bör utvecklas runt Köttorget.
Bilfri övre loop
Från handelns perspektiv finns ingen anledning att 
ha biltrafik vare sig på östra delen av Storgatan eller 
på Dotorpsgatan. Frigjorda ytor bör användas till 
verksamheter. Biltrafik är dock nödvändigt för den 
västra delen del av Storgatan med kommunikation till 
Landbogatan.
Digitalisering
Alla verksamheter ska ha en digital strategi, exempel-
vis en dagligvarubutik med onlinetjänst. Digitalise-
ring och modernitet gäller för hela stadskärnan, som 
måste erbjuda moderna och samtida lösningar som 
exempelvis laddningsplatser för el-bilar och så vidare.
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GRÖNSTRUKTUR
Falköping har som ort många trädplanterade gator 
som är identitetsskapande och som bildar gröna 
korridorer i staden. I stadskärnan är gatorna och 
torgen i hög grad hårdgjorda men med vissa inslag 
av träd och planteringar. Kyrkparken är en grön oas i 
stadskärnan men skulle kunna ha en större roll som 
stadspark i nära anslutning till Stora torget, då Fal-
köpings stadspark, kallad Plantis, är belägen ca 500 
meter längre norrut utmed Sankt Olofsgatan. 

I Kyrkparken finns 36 träd varav flera är stora. Delar 
av dessa är biotopskyddade då de ingår i en allé 
alternativt då de är så kallade jätteträd. Träden utmed 
Prästgårdsgatan och utmed kyrkans parkering utgör 
alléer och omfattas alltså av det generella biotopskyd-
det. Träden inom Kyrkparken består till största del av 
almar (10 st) samt lindar (8 st) men även ask, lönn, 
bok, ek, hästkastanj och oxel förekommer (se bilaga, 
Trädvårdsplan). Askarna lider av askskottsjuka men 
ser ut att kunna klara sig ett tag till.

Kartbild över träd i kyrkparken, bilden visar både place-
ring och trädsort.

Utmed såväl Stora torgets norra som östra sidor 
finns idag trädplanteringar. Träden på torgets östra 
sida är parklindar och dessa träd är i varierande, men 
överlag relativt dåligt, skick. Av de fyra träden är det 
enbart ett (andra trädet från norr) som visar god 
tillväxt och detta är större än de övriga. Samtliga fyra 
träd har större eller mindre skador på stammen med 
barksprickor. De två norra träden har minst skador 
och skulle eventuellt kunna behållas men även dessa 
träd har barksprickor som, om bevarande föreslås, 
behöver undersökas noggrannare. De två södra 
träden har dålig långsiktig prognos med omfattande 
skador på stammarna varav det längst i söder är an-
gripet av ostronmussling som ger vitröta. Detta träd 
är att betrakta som ett riskträd. Det finns i dagsläget 
inga döda partier i kronorna på något av träden vilket 
innebär att de ännu klarar att försörja grenverket. På 
grund av trädens skick behöver ingen särskild hänsyn 
tas till träden på Stora torgets östra sida. Träden kan 
tas bort. De fyra parklindarna på Stora torgets östra 
sida utgör ingen allé vilket innebär att de inte omfat-
tas av biotopskydd. 

Träden på Stora torgets norra sida utgör en allé och 
består av rönnar. Att det är en allé innebär att läns-
styrelsen behöver bevilja dispens från biotopskyddet 
innan ingrepp kan göras. Samtliga träd i allén är i 
dåligt skick och uppvisar spår från påkörningsskador 
på både stammar och kronor. Eftersom biltrafiken 
kommer att stängas av till Stora torget, skapas möj-
lighet att nyttja trädgrönska på ett annat sätt än som 
mellanrum mellan bilar. Träden visar dålig tillväxt, 
vilket troligen beror på att de inte har rätt förutsätt-
ningar för vatten, näring och luft i rotzonen. Rekom-
mendationen är att inte spara några av dessa träd. 
Om nya träd föreslås på Stora torget behöver större 
hänsyn tas till placering och plantering så att dessa 
får goda etableringsmöjligheter. 

STÄLLNINGSTAGANDEN ATT BEAKTA FÖR DE 
TÄVLANDE:
• Skyddade träd (både alléträd och jätteträd) kräver 

tillstånd av länsstyrelsen innan fällning. Om någ-
ra sådana träd föreslås tas bort kommer tillstånd 
att sökas i anslutning till genomförandet.

• Alléer utmed Prästgårdsgatan och kyrkans parke-
ring ska bevaras.

• Hänsyn behöver inte tas till träden på östra eller 
norra sidan av Stora torget.

PLATSANALYS 
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EVENEMANG OCH MÖTESPLATSER
Stadskärnan ska vara en naturlig mötesplats för såväl 
invånare som besökare och aktörer i Falköping. Detta 
innebär att det ställs krav på de offentliga platserna 
i stadskärnans utformning och gestaltning så att 
människor vill och kan uppehålla sig i centrum. I 
dagsläget finns det en hel del parkbänkar utplace-
rade på olika platser runt om i stadskärnan, men 
det saknas ytor som är utformade för umgänge och 
aktiviteter för olika åldrar. Det finns heller ingen plats 
utformad för lek i stadskärnan.

Kommunen anordnar tillsammans med företagarför-
eningen Aktiv handel olika evenemang under året, 
och flertalet sker i stadskärnan och på Stora torget. 
Det handlar om årligen återkommande evenemang 
såsom Påsk i stad, Motordagen, Stadsfesten (pågår 
under två dagar), Familj i stad, Mekelsmäss på stan 
(skördefest) och Jul i stad (fyra helger innan jul). 
Stadsfesten brukar ha cirka 5 000 besökare under 
två dagar, Motordagen har cirka 2 000 besökare och 
övriga evenemang ligger någonstans i spannet 750-1 
500 besökare.

Utöver dessa förekommer ytterligare evenemang som 
kan komma att påverka nyttjandet av de offentliga 
platserna i stadskärnan, exempelvis Sommargatan. 
Under flera av de återkommande evenemangen 
används en mobil scen som placeras på Stora torget. 
Efter evenemangets slut återgår ytan till att fungera 
som torgyta. Eftersom de olika evenemangen omfat-
tar olika slags aktiviteter så är flexibla lösningar för 
användandet av de olika stadsrummen önskvärt.

I dagsläget används inte Kyrkparken för aktiviteter 
och evenemang, men Svenska kyrkan har en förhopp-
ning att tävlingsbidragen ska ge goda förutsättningar 
att arrangera gudstjänster, musikevenemang och café 
utomhus i Kyrkparken.  

HANDEL

DETALJHANDEL OCH SERVERINGAR
I stadskärnan finns ett så kallat A-stråk där de största 
flödena av människor finns och därmed den största 
köpkraften. A-stråket börjar vid korsningen Stor-
gatan/Östertullsgatan och slutar vid korsningen 
Storgatan/S:t Olofsgatan. Det allra mest centrala 
läget i stadskärnan är således vid korsningen Stor-
gatan/Dotorpsgatan, vid Lindex. Sedan H&M-huset 
byggdes vid Köttorget har A-stråket förstorats till att 
även omfatta Köttorget. Detaljhandelns inriktning i 
stadskärnan är sällanköpshandel, vilken kompletteras 
av restauranger och caféer. Det finns i dagsläget tre 
caféer inom de mest centrala delarna av stadskärnan. 
Fikakulturen har under de senaste åren blivit eta-
blerad i Falköpings centrum och det är många som 
väljer att stämma träff på ett café på lördagar. Vid 
en lönelördag med evenemang på stan är caféerna 
i regel fullsatta mellan kl. 11 och kl. 13. Butikerna i 
stadskärnan har en lönsamhet som varierar beroende 
på månad och bransch. Kommunen arbetar aktivt 
och fokuserat på att utveckla, marknadsföra och stöt-
ta handeln i Falköping.
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TORGHANDEL
I Falköping finns såväl traditionell torghandel med 
knallar som de mer uppstyrda Malta-Johanna mark-
nad respektive REKO-ringen som i dagsläget är tre 
olika slags torghandelskategorier men som samtliga 
sker på Stora torget. 

Marknadsdagar för torghandeln i Falköping är 
tisdagar och fredagar. Det är i dagsläget 13 st knallar 
som har årsplats för veckotorghandeln. Utöver dessa 
är det några enstaka som hyr plats enstaka gånger. 
Totalt finns på Stora torget 55 torgplatser för den 
veckovisa torghandeln. Torgplatserna är i dagsläget 
3 meter gånger 3,5 meter stora men det är önskvärt 
att dessa ökas till 3 meter gånger 4 meter. Gångar-
na mellan torgplatsraderna skulle behöva breddas 
till 4 meter så att besökare får lättare att ta sig fram 
utan att kollidera med andra besökare. Det är även 
önskvärt att de fasta torgplatserna för den veckovisa 
torghandeln markeras tydligt, gärna i metall. Även rik-
ligt med eluttag är önskvärt för att undvika att behöva 
placera ut extra elskåp. Den veckovisa torghandeln 
skulle behöva styras upp då den idag är utspridd över 
olika delar av Stora torget och det är otydligt för besö-
kare hur det är tänkt att kunder ska röra sig mellan de 
olika marknadsstånden. 

Varje år anordnas höst- och vårmarknad med totalt 
ca 60-70 knallar runt om i stadskärnan varav ca 40-50 
knallar har plats på Stora torget. De övriga knallar-
na har då försäljningsplats på Trätorget alternativt 
Köttorget. Höst- och vårmarknaden brukar dra några 
tusen besökare vardera. (Se bilaga, Sammanställning 
av torghandel för ritning av befintliga torghandels-
platser.)

Bilden visar de 55 platser för torghandel som finns för 
den veckovisa torghandeln. Inringade och färgade platser 
är de som i dagsläget är uthyrda på årsbasis. 

MALTA JOHANNA MARKNAD OCH REKO-RINGEN
Falköping är stolt över Malta-Johanna marknad som 
växer för varje år och som är den enda av sitt slag i 
gamla Skaraborg. Malta-Johanna marknad arrange-
ras varje lördag under 14 veckor på sommaren och 
erbjuder lokalproducerade produkter, direkt från 
producenten. Marknaden är ett gott exempel på hur 
landsbygden integreras med tätorten och stadskär-
nan. Marknaden är viktig för Falköpings varumärke 
och även för Falbygden i stort. Utvecklingen av 
Malta-Johanna marknad framöver består i att även 
locka de yngre målgrupperna, vilket görs bland annat 
genom samarbete med REKO-ringen. REKO-ringen 
har till mer än 50 % samma producenter/leverantörer 
som Malta-Johanna marknad. Upplägget är dock ett 
annat – kunden lägger sin beställning på Facebook 
för att vid en angiven tid avhämta leveransen på 
Stora torget. REKO-ringen levererar efter butikernas 
stängningstid och mitt i veckan, vilket innebär att det 
oftast inte genereras någon ytterligare försäljning i 
samband med avhämtningen.  

Framtiden för Malta-Johanna marknad och RE-
KO-ringen ser ljus ut då detta är en form av torghan-
del som ökar, medan den traditionella torghandeln 
med knallar minskar från år till år även om minsk-
ningen sker relativt långsamt. För en positiv utveck-
ling av stadskärnan och stora torget behövs yta för en 
mer modern, fräsch och sammanhållen torghandel 
som också kan leva året runt på ett sätt som inte är 
möjligt i dagsläget. 

STÄLLNINGSTAGANDEN ATT BEAKTA FÖR DE 
TÄVLANDE:
• En ny livsmedelsbutik ska förhoppningsvis 

etableras vid Köttorget. Eventuellt tillkommande 
behov av parkeringsplatser ska beaktas.

KULTUR OCH KONST
Kultur och konst är viktiga inslag i stadskärnan då det 
är en plattform för social hållbarhet och interaktion 
mellan människor. Kulturella inslag tillsammans med 
handel i stadskärnan skapar en stabilitet och en god 
grund för en hållbar utveckling. Vikten av kulturella 
och historiska inslag i stadskärnan framkom som 
mycket tydliga ståndpunkter under dialogproces-
sen, då det framgick att kultur och historia behöver 
få ta mer plats i de offentliga rummen och även att 
besöksanledningar som är gratis och öppna för alla 
behöver tillkomma. I dialogprocessen har – liksom i 
Handelsutredningen – framkommit förslag att flytta 
både biblioteket och Falbygdens museum till stads-
kärnan. Dessa idéer har inte avfärdats, men några 
ställningstaganden på detta område finns ännu inte. 
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Det finns i dagsläget ett kulturkluster i stadskärnan 
som har sin tyngdpunkt kring Flygares gränd. Kultur-
klustret består av olika slags aktörer, såväl kommersi-
ellt som ideellt drivna. Föreningar och näringsliv visar 
prov på olika kulturella inriktningar med bland annat 
konstgallerier, materialförsäljning och aktiviteter. 
Detta kulturkluster skulle kunna utvecklas ytterligare 
genom att tillskapa mer utrymme för konst och kultur 
på de offentliga platserna. Det vore önskvärt med ytor 
både för permanenta konstinstallationer och ytor för 
tillfälliga konstinstallationer i stadskärnan. 

Mitt på Stora torget står en gjuten bronsskulptur 
föreställande en kvinna i ett snäckskal.  Kvinnan och 
snäckskalet är placerat på en stenstod i kalksten 
som även fungerar som fontän. Fontänen är ritad 
av Ivar Tengbom. Skulpturen och fontänen skapar 
tillsammans en helhet. Bronsskulpturen, skapad av 
Ansgar Almquist 1931, heter Venus i badet men kallas 
i folkmun för Malta-Johanna. Skulpturen är identitets-
skapande för Falköping och ska därför vara kvar på 
Stora torget. Platsen runt skulpturen får dock gärna 
utvecklas till ett mer platsskapande element än idag, 
och Malta-Johanna får gärna lyftas fram ytterligare. 
Platsen får gärna förstärkas med ljus och ljud. 

RÖRELSE, TRAFIK OCH PARKERING
Under dialogprocessen fanns en digital enkät till-
gänglig på kommunens webbplats där allmänheten 
hade möjlighet att besvara frågor om sina rörelse-
mönster inom och till stadskärnan. Resultatet pekade 
tydligt på att de flesta i dagsläget ankommer till 
stadskärnan norrifrån via Dotorpsgatan och Sankt 
Olofsgatan. Det är även många som ankommer 
från öster, via Hästbacken. Det numerärt största 
besöksmålet är Systembolaget, följt av de tre största 
klädbutikerna Lindex, H&M och KappAhl. På frågan 
vilket färdsätt som de använde mest i stadskärnan 
så uppgav 39 % gång, 36 % bil, 19 % cykel, 5 % buss 
och 1 % moped. Sammantaget visar detta på att 
flertalet går och cyklar i stadskärnan. De som uppger 
att de använder bil ställer oftast denna på någon av 
parkeringsplatserna i söder respektive öster. Den del 
som uppger att de använder bilen för att ta sig in via 
Dotorpsgatan kommer i framtiden inte längre kunna 
nyttja denna infart annat än med gång och cykel när 
gatan stängs av för biltrafik. Detta kommer troligtvis 
få effekter på rörelsemönster och flöden i stads-
kärnan då trafik norrifrån kommer behöva angöra 
antingen via Hästbacken i öster eller via Storgatan/
Landbogatan i väster.

Det finns flera stora parkeringsytor i anslutning till 
stadskärnan. En beläggningsstudie avseende par-
keringsplatser genomfördes under 2017 (se bilaga), 
vilken under senare år följts upp för att se om den 
fortsatt är aktuell och beläggningen har visat sig 
likvärdig. Beläggningsstudien visar att beläggningen 
på parkeringarna i stadskärnan är relativt låg. Det är 
enbart i stadskärnans nordvästra del som beläggning-
en visar på siffror över 90 %. Behovet av parkeringar i 
och kring stadskärnan får därför ses som tillräcklig. 

De större cykelstråken i Falköping som helhet går inte 
via stadskärnan, utan löper ut med Trädgårdsgatan. 
Detta innebär att det i gaturumstrukturen behöver 
förtydligas var anslutningarna från de större cykel-
stråken kan angöra stadskärnan. Det behöver även 
tydliggöras vilka gator som är bilfria och vilka som 
inte är bilfria för att skapa trygghet och tydlighet i tra-
fikstrukturer och flöden. Detta görs genom en enkel 
analys av flöden och trafik. Entréer utmed gångstråk 
behöver tillgänglighetsanpassas i den mån detta är 
möjligt samt där det inte redan är åtgärdat. Tillgäng-
lighetsanpassningen bör ske med samma estetik och 
arkitektoniska uttryck som övriga gaturum. 
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TIDPLAN
Kommunen
Tidplanen för projektet är uppdelad i etapper. Efter 
avslutad tävling kommer förhoppningsvis den 
fortsatta projekteringen att kunna inledas under 
andra halvan av år 2021. Det avtal som kommunen 
avser teckna med tävlingsvinnaren kommer att avse 
etapp 1, samt optioner för övriga etapper. Byggstart 
för etapp 1, omfattande ca 50 % av projektets totala 
budget, planeras till 2022. Dessförinnan ska projekte-
ring inklusive omarbetningar, eventuella fördjupade 
utredningar och upphandling av entreprenör vara 
färdigställd.

Svenska kyrkan
Även Svenska kyrkan avser att upprätta avtal med 
vinnande företag avseende fortsatt projektering. Tid-
planen följer i stort kommunens.

TIDPLAN OCH BUDGET 

BUDGET
Kommunen
Den totala budgeten för de delar som omfattar kom-
munens markområden är 25 miljoner kronor. Etapp 
1 omfattar halva budgeten och den geografiska av-
gränsningen av etappen görs utifrån utformningen av 
det vinnande förslaget. Budgeten innebär ett kvadrat-
meterpris på ca 3700 kr/kvadratmeter. Samtliga etap-
per ska gå att genomföra inom denna budgetram. I 
budgeten ingår både projektering och genomförande 
av etapperna. Budgeten får inte överskridas.

Svenska kyrkan
Den totala budgeten för den del som omfattar 
Svenska kyrkan Falköpings mark omfattar 10 miljoner 
kronor. I denna budget ingår både projektering och 
genomförande av Kyrkparken. Tävlingsarvoden ingår 
inte i budgeten. Budgeten får inte överskridas. 

Respektive budget utgör ett takpris som inte får över-
skridas. Tävlingsarvoden ingår inte i de ovannämnda 
summorna.
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TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

TÄVLINGENS FORM OCH ANTAL  
TÄVLANDE
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 18 
kap. 1 och 3-6 §§ samt 19 kap. 34 § lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling. Efter en öppen prekvali-
ficering utses fyra tävlingsdeltagare. Efter avslutad 
tävling avser arrangören att förhandla, utan föregå-
ende annonsering, med vinnande förslagsställare om 
fortsatt uppdrag.

TÄVLINGSREGLER
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma täv-
lingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” 
från 2016.

SEKRETESS
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters 
rekommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar. 
Sekretess gäller för upphandlingen. 

En absolut förutsättning för att juryn ska kunna göra 
sina bedömningar på ett lagligt och opartiskt sätt är 
att samtliga inlämnade tävlingsbidrag är anonyma 
ända fram till den tidpunkt då juryn gjort sitt slutliga 
ställningstagande.

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig 
att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlig-
het med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 
kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess, vilket 
gäller fram till dess att tilldelningsbeslut har delgivits. 
Sekretessen bryts efter  det att resultatet av projekt-
tävlingen offentliggjorts.
   

TÄVLINGS- OCH PROJEKTSPRÅK
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. 
Juryns utlåtande kommer att ges på svenska. 

TÄVLINGSARVODE
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med 
ett arvode om 250 000 SEK exklusive moms efter 
korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag 
i enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbeta-
las mot faktura. 

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
Kommunen avser att förhandla med vinnande an-
budsgivare om uppdraget att fortsätta projekteringen 
och ta fram upphandlingsunderlag för utförande- el-
ler totalentreprenad för etapp 1, inklusive optioner för 

övriga etapper.  Även Svenska Kyrkan avser att göra 
detta. Finner arrangören skäl att frångå juryns rekom-
mendation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. 

Om Kommunen och/eller Svenska kyrkan två år 
efter den dag då vinnaren offentliggjordes ännu inte 
har inlett förhandlingar med vinnaren om fortsatta 
uppdrag har vinnaren rätt att fakturera ytterligare 
ersättning: av kommunen 175 000 SEK, av Svenska 
kyrkan 75 000 SEK.

TIDPLAN FÖR TÄVLINGEN
• Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 

2021-03-01
• Sista dag för svar i samband med tävlingen: 

2021-03-09
• Sista dag för inlämning av tävlingsförslag:  

2021-04-29
• Tillkännagivande av juryns beslut:  

2021-06-17 

FRÅGOR OCH SVAR
Frågor gällande tävlingen ska ställas via Tendsign. 
Svar på avidentifierade frågor delges samtliga tävlan-
de. 

JURY
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury 
bestående av tio personer, dels representanter från 
Falköpings kommun och Svenska kyrkan Falköping 
samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. 

• Adam Johansson, kommunalråd 
• Ingvor Bergman, oppositionsråd 
• Erna Pezic, stadsbyggnadschef, juryordförande
• Fredrik Johansson, gatuchef
• Amelie Sandström, kommunarkitekt FPR/MSA
• Magnus Sundén, näringslivschef
• Maria Wallengren, kultur- och fritidschef
• David Einarsson, Fastighetschef, Svenska kyrkan 

Falköping
• Liv Sonntag, Landskapsarkitekt LAR/MSA,  

utsedd av Sveriges Arkitekter
• Sofia Calles, Landskapsarkitekt LAR/MDL,  

BOGL Köpenhamn, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer rådfråga en referensgrupp bestående 
av en blandning av verksamma aktörer i stadskärnan, 
ungdomar och medborgare avseende frågor som rör 
deras kompetens- och kunskapsområden.

Tävlingssekreterare:  
Josef Karlsson, Planarkitekt, Falköpings kommun
Tävlingsfunktionär:  
Pär Gunnarsson, Upphandlingsjurist, Upphandlings-
enheten, Skövde kommun
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PROGRAMHANDLINGAR
Bilagor:
1. Gällande detaljplaner
2. Kulturmiljöutredning PM Tätorten, WSP, 2016
3. Kulturmiljöutredning Gamla stan, WSP, 2016
4. Beläggningsstudie för parkering, Trivector, 2017
5. Parkeringspolicy och parkeringsnorm, 2018
6. Utvärdering sommargata 2019
7. Utvärdering sommargata 2020
8. Sammanställning av dialogprocess, 2020
9. Handelsutredning, HUI, 2019
10. Sammanställning av torghandel
11. Förtätningsprogram för Falköpings stad, 2017
12. Antikvarisk bedömning Kyrkparken S:t Olof, 2020
13. Trädvårdsplan för Kyrkparken, 2019
14. Riktlinjer för uteserveringar, 2003
15. Dwg-underlag primärkarta
16. 3D-underlag Kyrkparken
17. Två flygfoton för montage/perspektiv från anvisa-

de platser
18. Ortofoto
19. Två foton för montage/perspektiv från anvisade 

platser
20. Fotografier från platsen

TÄVLINGSFÖRSLAG – REDOVISNING
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat 
material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat 
på all spårbar information om upphovsman och 
liknande för att garantera full anonymitet. 
Samtliga planscher och övriga handlingar ska i nedre 
högra hörnet vara försedda med ett motto. Bidragen 
skickas in tillsammans med ett slutet kuvert med 
en namnsedel där förslagsställaren redovisas (med 
namn, titel, kontaktuppgifter) samt de personer som 
medverkat vid framtagandet av tävlingsförslaget. 

TRYCKT FORMAT
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher 
i liggande A1-format och får omfatta högst fyra 
planscher, numrerade 1-4 och monterade på styvt 
underlag. Planscherna kan komma att ställas ut för 
allmänheten. 

DIGITALT FORMAT
Samtliga planscher och namnsedel ska även läm-
nas in elektroniskt. Planscherna ska tillhandahållas 
i två versioner, en med hög upplösning och en för 
webbpublicering. Varje fil består av en flersidig PDF, 
namngiven med förslagets motto. Den ena ska kunna 
skrivas ut i full skala, och i A3 till juryn. Observera 
att maxstorlek på dokument som kan laddas upp i 
Tendsign är 50 MB. 

Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering.

INLÄMNING
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska 
lämnas in via Tendsign senast 2021-04-29 för att tas 
upp till bedömning. Som stöd för bedömningen ska 
tävlingsförslag och namnsedel även skickas i fysiskt 
format via post eller budbefordran senast sista sam-
ma dag, alltså med poststämpel senast 2021-04-29. 
Tävlingsförslagen ska skickas/lämnas till nedanståen-
de adress:

Upphandlingsenheten
Att: Pär Gunnarsson
Upphandlingsenheten
Stadshuset, Fredsgatan 4
541 83 Skövde 

INLÄMNINGSKRAV
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inläm-
nade handlingar ska vara försedda med ett motto. 
Tävlingsförslag ska redovisa följande:

• Redovisning av analys över området – valfritt 
antal figurer/diagram/kartor

• Situationsplan för respektive del: Stora torget, 
Kyrkparken, stråket och tre entréer, skala 1:500

• En tvärsektion på stråket, skala 1:50. Sektionen 
ska visa på strukturer och måttkedjor för de olika 
elementen, exempelvis gående, cyklister, grönska 
kultur, aktiviteter. 

• Två enkla perspektiv över området – flygfoto över 
Stora torget respektive över Kyrkparken

• Två perspektiv från anvisade platser - från Köttor-
get med Stora torget i fonden samt entréplatsen 
Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan. 

• Kortfattad beskrivande text som motiverar för-
slaget och som beskriver hur visionen och målen 
uppfylls.

Övrigt material som skickas in kommer inte att tas 
upp till bedömning.
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BEDÖMNINGSKRITERIER

GESTALTNING 
Hur väl förslaget
• har ett relevant och tydligt koncept som genom-

syrar hela förslaget
• tar tillvara platsens kulturhistoriska värden och 

stärker platsens befintliga kvaliteter.
• bidrar till en stimulerande miljö för alla sinnen 

och lyckas skapa intressanta visuella och funktio-
nella rumsliga samband.

FUNKTION OCH ORGANISATION
Hur väl förslaget
• fungerar avseende orienterbarhet, tillgänglighet 

och flöden. 

HÅLLBARHET 
Hur väl förslaget
• har social hållbarhet som en integrerad del av det 

övergripande konceptet.

UTVECKLINGSBARHET
Hur väl förslaget
• har ett tillräckligt starkt och robust helhets-

koncept för att kunna utvecklas vid en fortsatt 
process och ta vidare till en god gestaltning.

• bedöms kunna genomföras i en fortskridande 
process för att nå ett gestaltningsförslag och 
bygghandlingar inom budget och tidplan.

UTSTÄLLNING OCH PUBLICERING
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden 
komma att ställas ut, anonymt, av arrangören. Juryns 
utlåtande kommer att publiceras i samband med att 
tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av tävling-
en offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, 
www.arkitekt.se, samt i upphandlingsdatabasen 
Tendsign samt på www.falkoping.se/stadskarna 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publ-
icera samtliga tävlingsförslag på sina webbplatser 
samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur. 

ÄGANDE, NYTTJANDE- OCH UPPRÄTTS-
HOVSRÄTT 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovs-
rätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga 
delar, kan ske först efter avtal mellan förslagsställarna 
och arrangören/byggherren. Arrangören har dock rätt 
att i projektet dra nytta av det samlade tävlingsresul-
tatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt 
att det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. 
Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att 
publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt för 
utställning utan särskild ersättning till förslagsstäl-
larna. All publicering efter anonymitetens brytande 
kommer att ske med angivande av förslagsställarens 
namn, innan dess med förslagets motto.

RETURNERING AV FÖRSLAGET
Förslagen kommer inte att returneras.

TÄVLINGSPROGRAMMETS  
GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med byggsek-
torns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska täv-
lingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konst-
närernas verksamhetsfält, 2016”. Programmet och 
tillhörande bilagor är godkända av juryns ledamöter.

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet 
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. 

Även juryn har granskat och godkänt programmet. 
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Adam Johansson, kommunalråd

 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef, juryordförande

Fredrik Johansson, gatuchef

Maria Wallengren, kultur- och fritidschef

David Einarsson, Fastighetschef, Svenska kyrkan 
Falköping

Ingvor Bergman, oppositionsråd

Amelie Sandström, kommunarkitekt FPR/MSA

Magnus Sundén, näringslivschef

Liv Sonntag, Landskapsarkitekt LAR/MSA,  
utsedd av Sveriges Arkitekter

Sofia Calles, Landskapsarkitekt LAR/MDL,  
BOGL Köpenhamn, utsedd av Sveriges Arkitekter




