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Stortorget i Gävle nominerat till Stenpriset 2013 
 
I dag presenteras finalisterna som tävlar om arkitekturpriset Stenpriset 2013. En av tre 
finalister är Stortorget i Gävle som nomineras för att ha skapat ett både lekfullt och hållbart 
offentligt rum genom att kombinera olika sorters natursten. Priset delas ut vid en ceremoni den 
7 november. Vinnaren får ta emot en statyett formgiven av konstnären Bertil Vallien.  
 
Stortorget i Gävle beskrivs av juryn som vackert, funktionellt, klassiskt och samtidigt nyskapande. 
Projektet nomineras för att ha skapat ett både lekfullt och hållbart offentligt rum genom att kombinera 
olika sorters natursten i olika ytbearbetningar med andra naturmaterial som trä och järn. 
 
– Det känns inspirerande och hedrande att ha blivit nominerade. Vi har sedan tidigare tilldelats 
Sienapriset för projektet. Vi vet att Stortorget är en omtyckt offentlig plats av Gävleborna och ser 
nomineringen som ytterligare ett erkännande, säger Anders Jönsson, Andersson Jönsson 
Landskapsarkitekter AB. 
 
Stenpriset är ett arkitekturpris som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund till projekt i Sverige där 
natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt. Juryn bakom priset fastnade i år för 
tre sinsemellan helt olika projekt. Bland finalisterna finns ett offentligt torg, ett hotell och en 
privatbostad – vilket visar på bredden i användningen av natursten.  
 
– Årets finalister är alla högklassiga byggnadsverk som på ett kreativt och smakfullt sätt lyfter fram 
natursten som byggnadsmaterial, säger Kai Marklin, ordförande, Sveriges Stenindustriförbund. 
 
Juryn består av: 

 Kurt Johansson – professor vid SLU Alnarp och en av Skandinaviens ledande experter på 

natursten 

 Kai Marklin – ordförande, Sveriges Stenindustriförbund 

 Alex van de Beld – arkitekt, Onix (Årets Arkitekt i Nederländerna 2010) 

 
Stenpriset delas ut vid en ceremoni den 7 november. De tre finalisterna är Stortorget i Gävle, Clarion 
Hotel Post i Göteborg och Villa Hallgren Västerås. 
 
Fotnot: Stortorget i Gävle invigdes i september 2010. Då Stenpriset inte delats ut sedan år 2002 tillåts 
torget att tävla om utmärkelsen Stenpriset 2013. 
 
Komplett motivering och information om Stortorget, Gävle 
Bilaga 1 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund 
Tel: 070-953 64 20 
 
Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, förädlar, monterar och 
importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig och privat sektor. Medlemmarna 
omsätter cirka 1,3 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 200 personer. Se www.sten.se  

http://www.sten.se/
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Motivering - Stortorget, Gävle 
 
”Vackert, funktionellt, klassiskt och samtidigt nyskapande.” Målsättningen för omdaningen av 
Stortorget i Gävle ringar också in dess kvaliteter i materialval och utförande. Stortorgets mönster 
inspirerat av vävtekniken damast är innovativt och genomförandet i gestaltningen konsekvent. Gävle 
visar Sverige hur man kan skapa ett både lekfullt och hållbart offentligt rum genom att kombinera olika 
sorters natursten i olika ytbearbetningar med andra naturmaterial som trä och järn.  

 
Vävmönstret som ger Stortorget i Gävle sitt unika uttryck skapas genom en kombination av olika 
svenska naturstenar med olika färgnyanser (Brännhult diabas, Flivik mahogany och Bohus grå 
Tossene). Tillsammans med två olika ytbearbetningar (krysshamrad och flammad) skapas en 
mönstrad yta som varierar i färg och uttryck beroende på årstid.  
 
Även torgets klassiska smågatstensbeläggning har ett levande uttryck tack vare fyra olika sorters 
natursten (Flivik mahogany, Brännhult diabas och Bohus röd Brastad). Vid gångstråken är stenen 
flammad, för en slät, tillgänglig yta. Runt torgets träd kombineras kalkstenskross från Slite Stenhuggeri 
på ett effektfullt sätt med stora specialdesignade trädgaller av ”rostig” mönstrad plåt.  
 
Fotnot. Stortorget i Gävle invigdes i september 2010. Då Stenpriset inte delats ut sedan år 2002 tillåts 
torget tävla om utmärkelsen Stenpriset 2013.  
 
Byggherre: Gävle Kommun, Tekniska kontoret genom Mats Pierrou (projektledare). 
Arkitekt: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB genom Anders Jönsson och Stina Elonsson. 
Stenleverantörer: Medlemsföretag i Sveriges Stenindustriförbund som levererat natursten till 
Stortorget i Gävle: Emmaboda Granit, Hallindens Granit och Slite Stenhuggeri.  
 
 
  
 


