
STUDENTTÄVLING 
Var med och skapa framtidens 

kollektivtrafiknoder – tävla om 50000 kr!
Läs mer om tävlingen på www.regionhalland.se/tavlingkollektivtrafiknod 

och lämna ditt bidrag senast 21 november!

http://www.regionhalland.se/tavlingkollektivtrafiknod
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Framtidens kollektivtrafiknoder 
på den halländska landsbygden

Bakgrund

Tävlingen riktar sig till studenter och handlar om att ta fram ett koncept för kollektivtrafiknoder på den 
halländska landsbygden. Det nyligen antagna Trafikförsörjningsprogrammet betonar vikten av kollek-
tivtrafiken som en del av samhällsplaneringen i stort och pekar på att platsen kring hållplatsen kan vara 
något mer än vad det är idag.

I denna tävling söker vi goda idéer på ett koncept dvs. förslag på utformning/design och även 
förslag på vilken resenärsservice som ska erbjudas vid framtidens kollektivtrafiknoder i de mindre 
tätorterna i Halland. Hur utformar vi framtidens kollektivtrafiknoder som stärker centrumkänslan i 
tätorterna? Denna plats ska vara en trevlig miljö/mötesplats och bidrar till ett ökat hållbart resande 
samtidigt som den bidrar till tätorternas attraktivitet. 

Tävlingsbidragen kommer att användas som inspiration för det fortsatta arbetet att fastställa riktlin-
jer och rekommendationer för kollektivtrafiknoderna på den halländska landsbygden. 

Tävlingen genomförs av Region Halland och Hallandstrafiken i samarbete med de halländska 
kommunerna.

I det nyligen antagna regionala trafikförsörjningsprogrammet ”Kollektivtrafik för en hållbar regional ut-
veckling – Halland 2035” finns mål om att det ska finnas en hållplats/bytespunkt med utökad resenärs-
service per tätort i de utpekade kollektivtrafikstråken. Bytespunkt med utökad resenärsservice benämns 
här som kollektivtrafiknod.  Däremot framgår det inte i Trafikförsörjningsprogrammet vad en kollektiv-
trafiknod är för något och vilka funktioner som ingår i detta begrepp.

Cirka 50 tätorter i Halland kan bli aktuella för en kollektivtrafiknod. Tätorterna har en befolknings-
mängd mellan 12 000 och 220 personer. Genomsnittet är runt 1 000 invånare. Det rör sig alltså om 
mindre tätorter på landsbygden. 

Läs mer:
http://www.regionhalland.se/trafikforsorjningsprogram

Läshänvisning:
Kap. 3.3 för målet om en bytespunkt med utökad resenärsservice

Kap. 4.4 för resonemang om kollektivtrafik som medel för samhällsutveckling och tätorter i kollektivtra-
fikstråk i Halland

Kap. 6.3 för framtidens regionbusstrafik i Halland 

http://www.regionhalland.se/trafikforsorjningsprogram
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Uppgiften

Bedömningskriterier

Tävlingsförslagen ska ge inspiration för det fortsatta arbetet med att planera för framtidens kollektivtra-
fiknoder i Halland. Förslagen ska vara innovativa och kreativa samtidigt som en viss verklighetsförank-
ring efterfrågas. 

Kan busstrafiken bli strukturbildande likt tågtrafiken? När tågstationer planeras så bildar de en 
struktur som det ofta ses som självklart att planera samhällena utifrån – går det att skapa samma 
tänk kring bussar?

Tävlingsmomentet berör hållplatsen/noden och dess närområde dvs. även området kring hållplat-
sen. Vi söker goda idéer om hur hållplatsen och dess närområde kan utformas för att bidra till att 
höja hela ortens attraktivitet, stärka centrumkänslan och bidra till ett ökat kollektivtrafikresande. 

”Hela-resan”-perspektivet betonas dvs. att kollektivtrafikresan är en del av hela resan och att andra 
färdsätt t.ex. gång/cykel/bil mm. behövs för att resan ska fungera från hem till målpunkt. Utform-
ning och design på dessa kollektivtrafiknoder behöver inte nödvändigvis följa Hallandstrafiken 
ordinarie manér men med fördel finns någon igenkänningsfaktor.

Fråga som förslaget ska besvara: 

• Hur ska framtidens kollektivtrafiknod utformas och vilka mervärden ska erbjudas, som i sin tur 
leder till ett ökat hållbart resande och till att öka tätorternas attraktivitet?

Tävlingsbidragen kommer att bedömmas utifrån kreativitet och nytänkande. Bedömningen av 
tävlingsbidragen utgörs av en helhetsbedömning och de kriterier som kommer att bedömmas 
är rangordnat:

• Nytänkande
• Utformning 
• Funktionalitet (t.ex. vilken service som ska erbjudas)
• Genomförbarhet
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Tävlingen

Tävlingen är en idé och designtävling och vi efterfrågar inte förslag på tekniska utformningar så som t.ex. 
höjd på kantstenen för hållplatsen utan det som efterfrågas är nya idéer kring platsen i ett något mer 
utzoomat perspektiv. Samtidigt efterlyser vi också tankar kring den resenärsservice som kan erbjudas vid 
kollektivtrafiknoden. 

Tävlingsmomentet innehar en platsbundenhet men är samtidigt inte platsspecifik. Det som efter-
frågas är ett koncept som kan genomföras på olika platser runt om i Halland. 

Exempel på tätorter
De orter som används som exempel är Genevad och Tvååker. Dessa tätorter ska ses som exempel 
och används för att ge en känsla för dessa mindre tätorter på landsbygden.  
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Exempel på tätort – Genevad

Genevad är en tätort i Laholms kommun som ligger cirka 5 km norr om Laholm och 15 km söder om 
Halmstad. Tätorten har en befolkningsmängd på drygt 600 invånare. Tätorten har under de senaste 
fem åren påvisat en svagt positiv befolkningsutveckling. 

Tätorten är en gammal industriort och ett flertal industrier finns fortfarande kvar. Tätorten saknar 
mat- och detaljhandel vilket medför att centrumkänslan inte blir påtaglig. Det finns dock vissa verk-
samheter i orten, exempelvis en konferensanläggning och en Zoo-butik. Skola för årskurs F-3 finns 
på orten.

Totalt finns finns drygt 60 arbetstillfällen på orten och utpendlingen är relativt stor, framförallt till 
Halmstad dit en sjättedel av befolkning i tätorten pendlar. Genevad ligger i ett utpekat kollektivtra-
fikstråk mellan Halmstad och Laholm och här trafikerar busslinje 324 med ett utbud på 20 dubbel-
turer per vardag. Totalt genomfördes drygt 200 000 resor på denna linje under 2015. 
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Exempel på tätort – Tvååker

Strax söder om Varberg, cirka 10 km, ligger Tvååker, en mellanstor tätort med cirka 2 500 invånare. 
Tvååker har under den senaste femårsperioden påvisat en positiv befolkningsutveckling. Inom de närms-
ta åren planeras det för att bygga nya bostäder på tätorten. 

I orten finns det grundskola (F-9), ett naturbruksgymnasium, en matbutik, en vårdcentral, ett fåtal 
restauranger samt viss detaljhandel. Det finns således centrumkänsla i tätorten, även om majori-
teten av orten består av villabebyggelse. I Tvååkers utkanter finns det även ett fåtal industrianlägg-
ningar. 

Totalt finns drygt 680 arbetstillfällen i tätorten. Tätorten har en stark koppling till Varberg när det 
kommer till arbetspendling och då framförallt till Varbergs tätort. Tvååker ligger i ett utpekat kol-
lektivtrafikstråk mellan Falkenberg och Varberg och här trafikerar linje 652 med 21 dubbelturer per 
vardag. Under 2015 genomfördes drygt 150 000 resor med denna linje. 
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Tävlingstekniska bestämmelser
Arrangörer: 
Arrangör är Region Halland tillsammans med Hallandstrafiken. Tävlingen genomförs i samarbete med 
Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och 
Kungsbackas kommun.

Tävlingsform:
Idé- och designtävling i första hand riktad till studenter på landskapsarkitektprogrammet men tävlingen är 
öppen för alla högskolestuderande i Sverige.

Jury:
Åse Allberg, verksamhetschef avd. regional Samhällsplanering, Region Halland
Daniel Modiggård, trafik- och planeringschef Hallandstrafiken
Josefin Selander, tf. chef för samhällsbyggnadsavdelningen, Falkenbergs kommun 
Torsten Rosenqvist, tf. samhällsbyggnadschef, Halmstads kommun 
Mats Andresen, Samhällsbyggnadschef, Hylte kommun 
Sven-Erik Bergström, Chef planering och exploatering, Kungsbacka kommun
Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef, Laholms kommun
Jan Malmgren, Samhällsutvecklingsdirektör, Varbergs kommun

Kontaktperson för tävlingen
Victor Öberg, utvecklare, Region Halland

För kontakt e-posta: Victor.Oberg@regionhalland.se 
eller ring: 0729 730975
Programhandlingar och tävlingsfrågor
Tävlingsfrågor ställs via e-post till Victor.Oberg@regionhalland.se senast 16 november 2016.

Denna PDF hittas på Region Hallands webbsida där det också löpande publiceras svar på de frågor som 
kommit in och som berör tävling: www.regionhalland.se/tavlingkollektivtrafiknod 

Tävlingshandlingar
Komplett tävlingsförslag ska vara i format A3, högst 4 sidor och bestå av en presentation av förslaget i bild 
med tillhörande text på ett illustrativt och lättöverskådligt sätt. Handlingarna lämnas med fördel in digitalt 
men kan även lämnas analogt. Material på över 4 sidor, modeller, eller annat åskådningsmaterial kommer 
inte tas med i tävlingen. Förslagen ska lämnas på svenska eller engelska. På själva tävlingsbidraget skrivs 
inte namn på personer utan här skrivs istället bidragets namn.

Inlämning – senast 21 november
Tävlingsförslagen ska vara inlämnat senast 21 november, antingen via epost regionen@regionhalland.se 
där det står i ämnesraden: ”Tävling - Framtidens kollektivtrafiknod”. Inlämning av analogt material sker i 
receptionen vid Regionens hus, södra vägen 9 i Halmstad, senast kl. 14:00 samma dag. Postförsändelse 
skickas till Region Halland, Att: Victor Öberg, box 517, 301 80 Halmstad och ska ha inkommit senast 21 
november. 

Själva tävlingsbidragen ska inte innehålla namn på personer utan tävlingsbidragen märks med bidragets 
namn. Följebrevet (vare sig det gäller epost eller analogt inskickat material) ska innehålla kontaktuppgifter, 
dvs. telefonnummer och e-post till den/de tävlande. 

mailto:Victor.Oberg%40regionhalland.se?subject=
mailto:Victor.Oberg%40regionhalland.se?subject=
http://www.regionhalland.se/tavlingkollektivtrafiknod
mailto:regionen%40regionhalland.se?subject=
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Priser
Den totala prissumman är 50 000 kronor. Priset delas ut till ett eller flera vinnande bidrag men maximalt tre 
vinnande bidrag. Priset utbetalas som lön och eventuell skatt svarar den enskilde för. 

Uppdrag efter tävlingen
Person/personer som lämnat in det/de vinnande bidragen bjuds in till Halland för överlämning av priset. 
Troligt sker prisutdelning i samband med en seminariedag riktad mot samhälls- näringslivs- och kulturche-
fer i Halland under december 2016/januari 2017. I dagsläget finns inget fortsatt uppdrag kopplat till täv-
lingen.

Bedömning
Bedömningen är klar i december. Vinnande bidrag meddelas personligen. Prisutdelning sker under decem-
ber alternativt januari 2017 där kommunrepresentanter, Region Halland och Hallandstrafiken närvarar.

Tävlingsarrangören kommer i olika former att visa upp tävlingsmaterialet för allmänheten under bedöm-
ningstiden och även efter att resultaten offentliggjorts.

Det kan komma att genomföras omröstningar eller liknande som då kommer att delges juryn som underlag 
för deras arbete. Juryns utlåtande skickas till alla tävlande senast tre veckor efter att resultatet offentlig-
gjorts. All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av före-
slagställarens namn.

Upphovsrätt m.m.
Tävlingsdeltagarna behåller upphovsrätten till sina förslag. Region Halland har dock rätt att utan inskränk-
ningar använda prisbelönta förslag för det ändamål som framgår av tävlingsprogrammet, utan att någon 
ersättning utöver prissumman lämnas till förslagsställaren. 

Returnering av förslag
Den som lämnar in analogt tävlingsunderlag och som vill ha bidraget returnerat, i de fall de inte belönas, 
ska ange detta i följebrevet. Följebrevet ska i så fall även innehålla adress för detta ändamål. Retur sker 
senast åtta veckor efter att tävlingsresultaten tillkännagivits om inte annan överenskommelse sker.
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tävlingen öppnar:

19 september

sista dag för frågor:

16 november

sista dag för inlämning av bidrag:

21 november 

vinnande bidrag offentliggörs:

senast 31 januari 2017


