
På Stora torget i Östergötlands sjöstad finns rum för såväl ström-
mande stadsliv som stilla lugn och eftertanke. Närheten till Vättern 
och Göta kanal återspeglas genom vattnets rörelser och stillhet som 
genomgående tema. Vatten tillåts strömma och stå spegelblankt, för 
lek och lugn. Dagvatten fördröjs, ger växtkraft och renas i ett system 
synligt för besökare. Sjöstadskänslan stärks genom material och 
utrustning. Trädäck påminner om bryggor och flaggstänger om båt-
master. Utsikten mot Vättern lyfts genom sittplatser som nyttjar sikt-
linerna. En linspänd stjärnhimmel lyser upp sjöstadens torg i natten. 

Baltzar ser ut över en vattentrappa som minner om de slussar han 
en gång konstruerade vid grundläggandet av Göta kanal. Bakom 
honom lyfts vackra fasader som fond för en öppen yta med många 
funktioner.

Det omgivande eklandskapet lyfts in på torget, tillför artrikedom och 
bidrar med ekosystemtjänster. En mångfald av träd- och perennarter 
skapar resiliens och ger värden för såväl människor som fåglar och 
insekter över hela året. 

Grönskan väver samman de tre dimensionerna av hållbarhet
På Stora torget skapas ett grönblått vardagsrum i mänsklig skala.  
Detta görs utifrån Motalabornas önskan och stöttar en social-, ekonomisk- 
och ekologisk hållbarhet. Med medborgardialogen i ryggen tar förslaget 
hjälp av naturens gratistjänster, torgets lutning och sammanhang i staden 
för att bli bra – redan imorgon – men än bättre med åren.  
Nyckeln för att åstadkomma detta är flexibla ytor, tidlösa och hållbara  
material, cirkulering av vatten och mångfald av växter för resiliens.

Ekosystemen förser oss med en mängd tjänster som vi är beroende av men 
ofta tar för givet. Rening av luft och vatten, pollinering och rekreation är 
bara några av många exempel. Naturens tystlåtna men intensiva arbete 
hittar du inte bara i omgivande grönområden utan även i stadsgrönskan på 
Stora torget. 
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Sektion A-a 1:200 Ett torg för alla 
Stora torget terrasseras i olika plan, så att lutningen 
blir flack, vilket gör det möjligt även för rörelsehind-
rade att uppleva torgets alla rum. Upphöjda växt-
bäddar och trappor vägleder den som har nedsatt 
syn över torget. De upphöjda planteringarna för 
grönskan närmare och kan ses, nås och doftas på 
även av de som inte kan huka sig ned.

Torget delas upp i flera rum som skapar en tydlighet 
och en ökad intimitet. Här ges möjlighet att välja 
rum med aktivitet eller rum för ro. 
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Torgets rum
Ekbacken
Motalas hjärta får en ekbacke i miniatyr. Ekarnas 
stora kronor skapar en mjuk skugga där Motala-
borna kan slå sig ner heta dagar och vila. Ett trä-
däck sträcker sig som en brygga in i ekbacken och 
ger ett stilla rum för kontemplation för den som 
önskar ett andrum i fartfyllda stadslivet. 

Centralt på torget i bästa solläge sträcker sig ett 
solstråk med hängande soffor under tak. Två öppna 
gräsytor skapar olika förutsättningar för aktivitet. 
Den ena gräsytan lutar mot söder, där besökaren 
kan lägga ut sin filt och sola eller ha picknick. Den 
andra ytan lutar istället mot norr och ger optimala 
förutsättningar för en pulkabacke vintertid.  

Folkets plats
Torget öppnar upp sig mot Baltzar och det gamla 
rådhusets fasad. En öppen plats med möjlighet till 
flexibel användning. En vanlig sommardag lockar ett 
vattenspel till lek för både stora och små, under 
Motalas stadsfestival fylls torget med scen, fest och 
dans och under vintern erbjuds besökaren möjlighet 
till skridskoåkning på vattenspelet. 

Trädtorget
Torghandeln får ett tak av trädkronor och ett golv av 
stenmjöl. Trädens skuggor skapar ett föränderligt 
mönster i det ljusa stenmjölet. Torgvakten får en ny 
vistelsebyggnad under trädens tak.

Under stjärnhimmeln
Precis som idag fungerar torgets södra del som 
uppställningsplats för cyklar under Vätternrundan. 
Genom små tillägg som träd och linspänd belysning 
får platsen en förstärkt rumslighet och blir en väl-
komnande entré till resten av torget. Här finns möj-
lighet att parkera både cykel och bil. Toalett- 
byggnaden behåller sin nuvarande placering. 

Torgets rum 
situationsplan 1:400

Analys av gångstråk och rörelser över torget idag; 
trädraderna skapar dubbla rum på torget och gör att 
besökare helst rör sig längs trädraderna. Torget är 
stort, blåsigt och öppet och inbjuder varken till vis-
telse eller passage.

Med förslaget Strömma stilla skapas nya rörelse-
mönster över torget.

Nuläge rörelser och rum

Förslag

Programplan – torgets olika rum
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Torggrönskans osynliga arbete 
92 träd, istället för tidigare 78, renar luften genom 
att partiklar fastnar på bladen, och flera arter ger en 
betydligt större resiliens mot sjukdomar än tidigare. 
Kronskikten och de gröna infiltrationsytorna bidrar 
med flödesreglering och översvämningsskydd 
samtidigt som mikroorganismerna renar dagvatten 
innan det rinner vidare mot Vättern. Den flerskiktade 
vegetationen på ekbacken dämpar såväl Sydväs-
tvinden som trafikens buller. Hela torgets vegeta-
tion sänker temperaturen och ger lövskugga 
under heta sommardagar. Växtlighetens blomnings-
tider avlöser varandra vilket gör Stora torget till en 
ny målpunkt i Motalas gröna infrastruktur av nyan-
lagda fjärilsängar och andra födosöksmiljöer för 
pollinatörer. 

Vatten och lutning  
 – Från problem till kvalitet
Vatten har alltid haft en stor betydelse för Motala, 
Östergötlands sjöstad. Det återspeglas på torget för 
såväl form som funktion och pedagogik. 

Höjdförhållandena på och kring torget gör det 
naturligt att förlägga omhändertagandet av dag-
vatten till gaturummet. Längs Repslagargatan rinner 
dagvattnet till lågpunkter på vardera sida. Genom 
brunnar når det sedan upphöjda växtbäddar, där 
träden tar del av vattnet samtidigt som det fördröjs 
och renas. Sammanhängande växtbäddar ger 
träden optimerad tillgång till vatten och luft. Sten-
mjöl och andra permeabla markbeläggningar möj-
liggör infiltrationen av överskottsvatten. 

Förutom att dagvattnet tas till vara berikas torget 
även med ett lekfullt vattenspel på Folkets plats. 
Vattnet strömmar vidare över torget genom en vat-
tentrappa, därefter genom en växtbädd och slutligen 
till en stilla vattenspegel. Över ytan ligger ett trädäck 
likt en brygga. Här spirar växter som trivs i fuktiga 
miljöer och längs stränder. Vattnet pumpas tillbaka 
till vattenspelet i torgets egna kretslopp i miniatyr. 
Vattnets väg över torget ger möjlighet för svalka, 
lärande, lek och stillhet. 

Sektion B-b 1:200

Dagvattenplan 1:400

Människan och grönskan
På en central plats som Stora torget spelar de kul-
turella ekosystemtjänsterna en central roll. Grön-
skans färger, dofter och årstidsvariationer ger 
sinnliga upplevelser. Magnolia, körsbär och 
bärapel tillsammans med perennerna ger blomning 
över hela säsongen. Växterna är utvalda för att ge 
förutsättningar för fågelsång, fjärilar och surrande 
bin. När blomningen är över tar andra estetiska 
värden vid, som näverhäggens glänsande stammar, 
körsbärets höstfärg, apelns, rönnens och turkhas-
selns dekorativa frukter och strandvegetationens 
rörelser vid vattenspegeln. Grönblå rum och ytor 
bjuder in till såväl återhämtning som sociala inter-
aktioner. Ekbacken stärker identitet och plats-
känsla genom kopplingen till eklandskapet, och 
minner om tiden då ekstockar flottades genom 
Motala för att så småningom nå flottans skeppsvarv. 

Artrikedom skapar resiliens 
Inget svenskt träd har så många arter knutna till sig 
som eken. I ekbacken ges träden förutsättningar att 
bli gamla och grova så att de med tiden kan husera 
mängder av organismer. Till dess fungerar de och 
torgets övriga träd som stepping stones som 
stärker grönstrukturen. 92 träd fördelat på nio 
olika arter och en mångfald av robusta perenner 
bidrar till biologisk mångfald, en av de under-
stödjande ekosystemtjänster som lägger 
grunden för alla andra tjänster. Fåglar och insekter 
kan mellanlanda på vägen mellan griftesgården i 
norr och grönskan vid Motala kyrka i söder, vidare 
mot stadsparken och grönskan längs Vättern. Pryd-
nadsapel, rönn och körsbär förser fåglarna med mat 
och blommande vegetation förser insekter med 
nektar från tidig vår till höst. 

Hållbarhetens dimensioner samlade på torget 

Inkommande 
dagvatten

Sjö- eller dricksvatten cirkulerar i vatten-
spelet samt används för bevattning

Permeabla ytor

Infiltrationsytor

Regnbäddar

Regnbädd

Regnbädd

Permeabla ytor

Inkommande 
dagvatten
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Teknisk beskrivning
Stora torget med förslaget Strömma Stilla har 
tagits fram med följande tekniska specifikationer:

• Torget har programmerats med 92 träd 

• Dagvattenhantering – uppsamling görs i dag-
vattenränna och leds över torget till växtbäddar.

• Sjö- eller dricksvatten föreslås för vattenlek.

• Naturstensytor klär folkets plats i nordöstra 
hörnet.

• Yta för uppställning inför Vätternrundan finns i 
den södra delen.

• Permeabla stenmjölsytor finns i hörnen mot 
söder, väster och nordväst.

• Markmodulering görs i västra hörnet – ekbacken.

• 100 cykelparkeringar är placerade i torgets ytter-
kanter – till stor del under trädkronor.

• 4 parkeringsplatser för rörelse- och funktions-
nedsatta finns på den södra delen av torget.

• 10 korttidsparkeringar finns placerade i sydvästra 
hörnet av torget samt längs Repslagaregatan.

• Hämtnings- och avlämningsplats för taxi och 
färdtjänst är placerat längs Prästgatan.

• Belysning på torget utgörs av infälld markbelys-
ning på folkets plats, samt en linspänd belysning i 
södra delen av torget. Detta kompletteras även 
med strålkastare på stolpe.

• ca 20 platser för torghandel, à 3x3 meter, finns 
under trädkronorna på trädtorget.

• En bod för torgvakten finns i anslutning till torg-
handeln.

• 2 dricksvattenfontäner finns vid trädtorgen.

• Det som i förslaget kallas bryggor är tänkta trä-
konstruktioner.

• Pulverlackerade trädkragar, belysningsstolpar och 
annan utrustning utförs i samma röda nyans som 
Motalabron.

Vinter- och belysningsplan 1:400

Sektion C-c 1:200 längs Repslagaregatan med regnbäddar, sittplatser och cykelparkering


