
ALLA TIDERS TORG
Stora torget är Visbys största torg innan-
för ringmuren och platsen har varit en
viktig handels- och mötesplats i staden
under många sekler. Under senare år-
tionden har torget övergått till ett mer
ensartat parkeringstorg utan tydlig
identitet och därmed förlorat sin plats
som Visbys självklara medelpunkt. Vår
vision är att återta torget som en naturlig
mötes- och arrangemangsplats som
stöder sig på de historiska lagren men
som framför allt blickar mot nya tider
- ett alla tiders torg.

Torgets organisation
Torget kan enkelt delas in i tre delar. Ett öppet cen-
tralt rum kantas av tätare livgivande miljöer i norr och
söder. På så sätt skapas en rumslig dynamik som idag 
saknas vilket skapar förutsättningar för fler händelser
och upplevelser. Det är viktigt att platsen känns sam-
manhållen och markens material, smågatsten och 
hällar i olika utförande, definierar torgets utsträck-
ning. I tre av torgets hörn skapas olika platser med in-
dividuell karaktär och innehåll. Platserna håller torget 
på plats och bildar dess ankare. Torget saknar idag en 
attraktiv södervänd kant för sittplatser och uppehälle.
Samtidigt blir de befintliga uterservering-
arna på torgets norra sida väldigt dominanta och
omöjliggör rörelse längs torgets fasad. Vårt förslag
går därför ut på att flytta ut uteserveringarna till tre
terrasser som  hålls på plats av en mur mot söder.
Muren bildar det öppna torgrummets gräns och ger 
möjlighet till sittplatser i bästa läge. Vid lågssäsong, 
då den stora torgytan kan kännas stor och kanske 
upptas av fler bilar, bildar de tre terrasserna mindre
“scener” för olika händelser.

Ankare 1
I det nordöstra hörnet, intill livsmedelsaffären, är en
plats för korta vardagliga möten. Platsen är kanske 
som mest värdefull vid lågsäsong för Visbybor på väg
till och från affären. Platsen består av ett antal släta 
sittstenar i slipad betong eller natursten i olika
nyanser av grått och svart, en flock lamm som stan-
nat upp på torget. Tre av lammen är uppvärmda
för bistra vinterdagar och innehåller lågt sittande
belysning.

Ankare 2
Torgets sydöstra hörn och är också dess högst
belägna. Här möter Södra Kyrkogatan/Adelsgatans
handelsstråk torget och bildar en naturlig plats för
möten eller att bara se på förbipasserande. Platsen
är upplyft och plan vilket ger möjlighet till mindre 
tillfälliga arrangemang och sittbara kanter. På ytan 
står ett stort planteringskärl med sittvänliga kanter
för säsongsplanteringar.

Ankare 3
I sydväst planteras 4 nya Robinior som en mindre 
lund. Träden skapar en tydlig entré in på torget, 
stoppar rummet mot väster och bildar minnet av Råd-
husets volym som en gång stod på platsen. Lunden 
ger även skugga åt sittplatser.

Serveringar
Uteserveringarna skapar sommartid en stor del av 
Stora torgets karaktär och innehåll och det är viktigt 
att det även i fortsättningen skapas goda förutsätt-
ningar för ett aktivt restaurangliv. Samtidigt är det av
stort värde med ett gemesamt ramverk vad gäller tak, 
avgränsingar och tillfälliga terrasser som gör miljön 
mer enhetlig och visuellt tilltalande än idag. Vid en
genomgång av dagens uteserveringar är det framför
allt serveringarna på torgets norra fasad som på 
grund av markens lutning inte möblera direkt på 
marken. I förslaget har det här skapats tre perma-
nenta terrasser som motsvarar dagens yta. Övriga 
serveringar möbleras i enhetlighet med Visby 
kommuns intentioner direkt på torget. De uteserve-
ringar som serverar alkohol och därmed behöver
avgränsningar har lätta staket som tas fram gemen-
samt mellan Visby kommun och näringsidkarna. 
Målsättningen i det arbetet bör vara att skapa en
miljö där serveringarna i möjligaste mån är utåtvända 
och tillför torget liv till skillnad från flera av dagens 
anläggningar som är för introverta. Fasta infästnings-
punkter i mark gör det lätt att sätta upp och ta ner 
serveringarnas inramningar. För uterserveringarna är
det viktigt med regn- och solskydd. Längs den norra 
fasaden skapas ett större gemensamt tak som bildar 
ett attraktivt arkitektoniskt element och samtidigt 
stärker rummet. De övriga solavskärmningarna utfor-
mas av respektive restaurangägare inom en bestämd 
färgskala och i ljust beige-gult.

Tillfälliga arrangemang
En viktig beståndsdel i torgets funktion är möjlig-
heten till tillfälliga arrangemang av olika art och 
storlek, exempelvis konserter, företagsarrangemang
och events. En målsättning är också att skapa ett
enkelt system för uthyrning av torget. För att under-
lätta detta system har det skapats en central yta på
torget som markeras med ränder i mark-
beläggningen. Denna yta kan helt eller till delar hyras 
ut och ett system av fasta infästningspunkter på 2,5
meters avstånd i mattans ytterkant gör det lätt att 
skapa eventuella avgränsningar. Uthyrningen av den 
centrala mattan säkerställer också att torgets kanter 
alltid är brukbara för allmänheten trots evenemang, 
en viktig princip för offentliga rum. De mindre
terrasserna kan vid lågsäsong användas till olika 
arrangemang, exempelvis en mindre skridskobana, 
mobil lekplats och utställningar. Större delen av
den dagliga torghandel som idag finns på torget
flyttas till Södertorg till förmån för arrangemang typ
Bondens marknad med lokala kvalitetsprodukter. 
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Torgets långsmala form och topografi gör 
att det lätt “rasar ner” mot väster. Det,
tillsammans med befintliga träd, gör att
S:ta Katarinas fasad inte blir den fond till 
torgrummet som är önskvärt. Genom att 
accentuera torgets hörn samt ny trädplac-
ering uppstår ett tvärgånde rum med S:ta 
Katarina i fonden.

Torget ses som en öppen yta där det som 
fotgängare är möjligt att röra sig överallt.
Torgets viktigaste entréer är i de fyra hörnen 
vilket ger viktiga stråk längs med torgets
kanter. Stråken läggs i ett material med 
god tillgänglighet och förses med ledstråk. 
Fordonstrafiken styrs som idag frånsett att
det inte är tillåtet att köra över torget.

Torget har i sitt utgångsläge 12 parker-
ingsplatser (inkl 2 handikapp) i dess västra 
del. Under lågsäsong eller vid tillfälliga
arrangemang kan torget användas till fler
platser i två olika lägen, då med och 40+4 
platser som regleras med flyttbara pollare.
Cykelparkering finns i de nordöstra och 
sydvästra hörnen.

RÖRELSE

PARKERING

RUM

Tvärsektion skala 1:200
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Torget är tömt på bilar och en större scen 
placerad längst i väster. Sluttningen gör 
att de flesta ser bra. Ett område på torgets 
centrala “matta” är inhägnat för en mobil 
krog, bara för kvällen. Torget myllrar,  det 
är fest. Morgonen efter är allt undanstä-
dat. En ny dag väntar.

Strödda besökare vandrar över torget.Den 
lilla isbanan på den nedre terrassen är ett 
välkommet utflyktsmål för förskolebarnen. 
En tillfällig lekplats med ljus lyser upp i 
vintermörkret. Utanför torgkassen träffas 
bekanta och slår sig ner på de uppvärmda 
sittlammen och ser på info-skylten vad 
som är på gång. Snart är det lucia och då 
blir det glögg...

LÅGSÄSONG

STORT EVENEMANG

Längdsektion skala 1:200

Material
Eftersom torget till stora delar är en öppen yta blir 
markmaterialet och dess behandling avgörande för 
hur torget upplevs. Marken definierar torgets 
utsträckning och bildar basen för livet. Marken måste 
vara tålig, robust och körbar. Vi tror att smågatsten i 
sågat och vanligt utförande bildar grunden. Ränder 
på torget samt fartdämpande dörrmattor i torgets 
hörn utförs i hällar av flammad mörkt grå granit. 
Stråk för ökad tillgänglighet i sågad smågatsten finns 
längs med fasader och in till entréer. Murar och 
trappor är även det i flammad granit. 

Vegetation
Idag finns 4 lindar i en gles rad längs med S:ta 
Katarinas kyrkoruin. Lindarna klipps regelbundet och 
får därmed ett samlat och likformat uttryck. För att 
ytterligare framhäva S:ta Katarinas vackra fasad och 
upphäva gränsen mellan torget och ruinen förslås det 
att två träd tas bort och ersätts med en mindre lund 
i sydväst. Lunden består av Robinia pseudoacasia, ett 
glest träd som ger en behaglig skugga och med ett 
karaktäristiskt växtsätt. Lunden minner också om den 
volym som det tidigare Rådhuset hade på samma 
plats. De befintliga träden beskärs och utvecklas till 
inviduella individer med eget uttryck.

Utrustning
Cykelparkeringar, pollare och papperskorgar kan ses 
som förbrukningsmaterial vilket gör att de bör vara av 
standardutförande, med fördel samma modeller som 
finns i Visby i övrigt. Papperskorgarna är placerade i 
närheten till populära sittplatser. Cykelparkeringarna 
är placerade dels utanför livsmedelsaffären och i 
den sydvästra hörnet av torget. Till skilnad från övrig 
utrustning är torgets bänkar en väsentlig del av 
torgets utryck. Dess utformning är robust men unik. 
De finns bara här.

Teknik
För att avvattna torget skapas ett system av linje-
avvattning (typ aco-drain) i torgets centrala mark-
beläggning som kopplas på befintligt lednings-
system. Försörjning av el till arrangenmang på torget 
görs från 3 bestämda ställen, dels i fundamentet för 
vattenrännan, i lunden samt i den västra delen av 
muren i norr. Erfarenheter från andra sammanhang 

visar att anläggningar i mark ofta skapar problem och 
genom att förlägga dessa enheter i murar och 
fundament behöver ingen arkeologi utföras.

Skyltar
I programmet för Stora torget framhålls önskemål om 
objektsskyltar och informationsskyltar. Vårt förslag 
är att objektsskyltarna placeras i torgets sydvästra 
och sydöstra hörn samt vid S:ta Katarinas entré. Den 
digitala informationsskylten placeras i närheten av 
livsmedelsaffären.

Ekonomi
För att minska kostnaderna återanvänds befintligt 
material i så stor utsträckning som möjlighet. Även 
merparten av torgets befintliga ledningar bör kunna 
användas. Delar av förslaget, exempelvis taket över 
den stora uteserveringen och delar av belysningen, 
bör kunna samfinansieras tillsammans med fastighet-
sägare och näringsidkare.

Ankare 1-
Lammen

Ankare 2-
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Ankare 3-
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Uterservering på marken
Ankare 1 - Lammen

Gemensamt tak - uteservering

Sittplatser mot 
söder
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Uteserveringarna är i full gång och 
livliga långt in på natten. På torget finns 
torghandel och i ruinen finns, som varje 
sommar, en välbesökt trädgårdsutställning 
som lockar till besök. Torgets vattenkonst 
och de skuggiga sittplatserna svalkar 
när värmen är för hög mitt på dagen. 
På kvällen används torgets mittdel till en 
välbesökt allsångskväll. 

HÖGSÄSONG

Illustrationsplan skala 1:200
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S:ta Katarina kyrkoruin
Vi ser ruinen som en vacker och fantasieggande bakgrund för många 
arrangemang och scenerier. Med enkla medel kan ruinen få en funktion
för många olika evenemang och upplevelser, utan att åstadkomma
ingrepp som äventyrar det historiska kulturarvet.
Tillgängligheten och möjligheten att arrangera olika verksamheter i
ruinen kräver åtgärder av marken/golvet. Åtgärden är till för flexibilitet
och varierande former av arrangemang, både för korta tillfälliga och för
arrangemang under längre tid. Kombination av olika arrangemang ges
det utrymme för.
Evenemang i ruinen kan både vara avskild eller kopplas till händelser ute 
på torget. Ruinen, med endast markåtgärder och belysning, skall 
fortsättningsvis vara Stora Torgets stora sevärdhet.
Golvet är ljust med krossad kalksten och vita/platsgjutna betongskivor.
Nivåskillnaderna och ojämnheter i ruinen jämnas ut, så att 

Uteserveringarna längs med torgets norrsida binds 
samman av ett tak av tältduk, ett element som
samtidigt blir ett signum för torget. Tältkonstruk-
tionen är vågformad med ett ytter- och ett inner-
tak som ger ett fint ljusspel. Taket ger restaurang-
erna möjlighet att skapa en interiör med unik 
känsla och kan förses med solceller som ger ett
glödande sken kvällstid. Under vinterhalvåret kan 
taket tas bort. Några av stolparna kan bibehållas 
och istället användas till att fästa belysnings-
armaturer eller dekorationer.

Vatten har alltid varit ett viktigt element på torget, ett flertal 
brunnar har tidigare förekommit på platsen och under mark 
har det under lång tid varit gott om vatten. “Vattnet rann ut 
under Klinten och bildade kallkällor, som tömdes av rännilar
eller bäckar.... Sannolikt var det detta goda vatten, som lock-
ade människor till bosättning här redan under stenåldern”
(Nils V Söderberg - Gotländskt arkiv 1975). Som ett minne
om platsens historia och som ett attraktivt inslag i den nya 
miljön är vatten en väsentlig del på torget. Vattnet i förslaget
är uppdelat i två delar, dels ett stilla vatten, brunnen, och 
dels en rinnande stiliserad bäck som representerar strömmen 
under Visby.

Tre olika platser, i torgets hörn, med olika karaktär och in-
nehåll bildar en viktig grund i torgets organisation. Tillsam-
mans med en mängd olika möjligheter att sitta, längre eller
kortare stund, skapas förutsättningar för ett livligare torg. 
Kortfattat kan de sittplatser som förekommer i förslaget
delas upp i två principer; dels de primära sittplatserna med 
god komfort och tillgänglighet (bänkar och soffor) och dels
de sekundära som kanske mer lämpar sig för ett kortare 
stopp (murar och kanter). I förslaget har vi laddat torgets 
sidor med ett antal uppehållsplatser av olika karaktär och i 
olika lägen (skugga, sol, enskilt, grupp). 

Torgets topografi, med en kraftig nivåskillnad från öster till väster, är ett av dess främsta 
kännetecken och kvaliteter. Det medför olika förutsättngar för dess olika delar men skapar också
svårigheter för uteserveringar och andra typer av aktiveteter som kräver plan yta. I förslaget finns 
ett antal olika terrasser som, i kontrast till det sluttande torget, markerar särskilda platser och ökar 
torgets användbarhet. Murar bildar gränser och kanter att vistas vid och ger platsen dess rumsliga 
f

För att skapa en robust och enhetlig miljö med
Visby som utgångspunkt har smågatsten valts
som torgets huvudsakliga material. Sågad
smågatsten bildar stråk med högre tillgänglighet 
och tillsammans med granithällar bildar det 
mönsterverkan på torget. Tillgänglighetsstråken
kombineras med ledstråk. Förutom terrasserna
och dess trappor görs torget i en nivå, det vill
säga utan kanter som försvårar framkomligheten.

TERRASSER OCH MURAR

PLATSER

VATTEN

TAK

BELYSNING

GOLV

BRÖLLOP/MIDDAG MARKNDAD/UTSTÄLLNING

Med respekt för den genuina miljön utnyttjas 
modern, effektiv och välbeprövad belysnings-
teknik i en kombination av professionella
funktionslösningar och unikt anpassade
visuella uttryck. Belysningen framhäver
arkitekturen och rumsligheten och gör Stora 
Torget tryggt, lättläst, inbjudande och vackert 
med en tydlig mörkeridentitet och behaglig 
stämning som inbjuder till aktivitet och 
vistelse året om.
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FÖRETAGSEVENT

KLOSTERRUINEN

höjdskillnaden mellan entrén mot torget och västra delen minskar till en
låg lutning ca 1%. Vilket är acceptabelt för möblering. Installationer skall 
vara mobila, inklusive växter i krukor. Entrén mot torget markeras med
gaslyktor och markbeläggning.

Klosterlängan
Klosterlängan med sin nuvarande utställning bevaras. Entré via ruinen 
med ramp, ökar tillgängligheten, är den åtgärd vi föreslår.

Förråd
Utrustning, möbler m.m. för de olika arrangemangen, både i ruinen och
på torget, ordnas på annan plats. Vi förmodar att arrangemang ordnas 
av externa intressenter, i huvudsak. Vilka hyr in, alternativt har tillgång till 
egen utrustning.

Exempel på ledstråk (GH-form)Vanlig och sågad smågatsten tillsammans med 
linjeavvattning skapar fina skiftningar på torget.

Exempel på ytbehandling och materialkänsla som ger ett
gediget och omhändertaget intryck.

Armatur Terminal från Louis Poulsen utgör
grundbelysningen på torget.

Armaturer för belysning av träd och ruinen.

Exempel på tält med solceller.

Horisontella vattenytor i en terrasserad mur. g j p

ren som 

Uthyrbar ytaytarbar ytahyrbar hyrbaUthyUthUt ytaUthyrbar ytaar yyUthythy

= teknik (el,vatten)
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Analys av befintlig belysning
Bra belysning är inte enbart en fråga om belysningsstyrka utan också i hög grad en fråga om armaturernas 
fördelning av ljuset, ljuskällornas kvalitet och balansen mellan ljus och mörker. De befintliga lyktorna innehåller 
ingen optik och det rastrerade glaset ger ingen tillfredsställande avskärmning. På den öppna torgytan blir 
lyktorna lysande objekt som ger synnedsättande bländning och skapar ljusbarriärer som förhindrar upp-
levelsen och gör att belysningen känns otillräcklig. Den befintliga fasadbelysningen ger ett fragmenterat intryck 
av både torget och byggnaderna. Belysningen av entréer, skyltar och uteserveringar består av alltför många 
oavskärmade ljuskällor och saknar en enhetlighet som samlar torget och stöttar den naturliga variationen i 
torgets arkitektur. Torget upplevs idag mörkt och otryggt.

Inledning
Det är fullt möjligt att i en gammal historisk miljö utnyttja den senaste belysningstekniken och samtidigt få 
en belysningsanläggning som passar in och tillför något positivt i dagsljus. Belysningsförslaget består av en 
kombination av professionella funktionsbelysningar med genomtänkta visuella uttryck. Med respekt för torgets 
historia och arkitektur utnyttjas modern teknik och dagens möjligheter inom belysningsområdet. Förslaget 
innehåller också unikt anpassade inslag som förädlar torget och samspelar med den genuina miljön. Sofistik-
erade detaljer av scenografisk karaktär ger en stämningsfull och poetisk upplevelse och skapar en trygg och 
inbjudande plats. Belysningen förstärker torget som varumärke, medverkar till unika upplevelser förankrade 
i historien och ger torget en tydlig mörkeridentitet. S:t Katarina ruin framstår som ett välkänt arkitektonisk 
landmärke. Vid val av armaturer har det lagts stor vikt vid kvalitet kombinerat med en design som kan inordna 
sig i och kännas som en naturlig del miljön. All belysning kan ingå i en normal drifscykel och tar utgångspunkt 
i effektiva och välbeprövade kvalitetslösningar.

Torgets grundbelysning
De befintliga lyktorna går inte att bygga om eller utnyttja för att ge torget en bra grundbelysning. Nya stilrena 
lyktor kommer i dagsljus att tillföra torgrummet något positivt. Med lyktornas goda optik och kvalitetsljuskälla 
kommer miljön och färgskalan framhävas på ett genuint och passande sätt. Optiken gör det möjligt att ge det 
öppna torget en bra grundbelysning utan att det skapas ljusbarriärer eller att lyktorna blir till störande ljus-
punkter. Med de valda lyktorna är det också möjligt att uppfylla moderna belysningskrav både för trafikytor och 
torget som helhet med ett realtivt långt avstånd mellan lyktorna. Lyktorna finns även för väggmontering och 
placeras på fasaderna runt omkring torget. Placeringen anpassas till fasadens utformning men resultatet blir 
att torgets gränser definieras och byggnaderna får en självklar och naturlig fasadbelysning. De väggmonterade 
lyktorna belyser också stråk och ytor närmast fasaderna. Belysningen utförs med lyktan Terminal från Louis 
Poulsen, placerad på en 4m stolpe och bestyckad med en metallhalogenljuskälla med 3000K som ger ett varmt 
vitt ljus.

Belysning av träd
Torgets träd belyses för att öka rumsuppfattningen 
och skapa en fin stämning och atmosfär. 
Belysningen utförs med markstrålkastare bestyckade 
med 35W metallhalogen 3000K, som framhäver 
trädens årstidsvariationer. Strålkastarna förses med 
invändiga bländskydd så att de inte stör upplevelsen 
på torget eller förhindrar att man sitter eller rör sig i 
anslutning till träden.

S:t Katarina ruin
För att skapa en fin stämning och undgå en 
ointressant kulissverkan skapas det kontrast både i 
ljusfärg och belysningsnivå mellan ruinens inre och 
yttre. Det framhäver ruinens form och ger perspektiv. 
De yttre fasaderna får en svag belysning så att de 
lyfts fram ur mörkret samtidigt som upplevelsen av 
ruinens inre inte går förlorad. Ytterfasaderna belyses 
delvis av så kallade gobo-strålkastare som ger sten-
fasaderna ett skirt och diffust mönster inspirerat av 
solljus som faller genom ett blad- och grenverk. De 
subtila ljuseffekterna får stenens struktur att fram-
träda på ett fint sätt. Ljuset från en gobo-
strålkastare markerar också entrén till ruinen genom 
att lägga en matta av ljus på marken framför 
öppningen. Strålkastarna monteras på 2 stycken 
slanka rundkoniska stolpar placerade i anknytning till 
träden så de i dagsljus naturligt smälter in i omgiv-
ningen. Belysningen utförs med Philips strålkastare 
PROflood bestyckade med 150W metallhalogen 
3000K och med specialritade gobo-mönster.

Belysningen av ruinens inre utförs av välavskär-
made strålkastare placerade på några få och noga 
placerade stolpar vid ruinens pelare så de inte förstör 
intrycket av ruinen inre rum i dagsljus. Strålkastarna 
belyser både fasad och den ljusa beläggningen vilket 
skapar ett ljust och inbjudande rum.
Stålkastarnas placering på stolpar ger en bländfri 
belysning och flexibla ytor för tillfälliga arrangemang.

Ljussättning av vatten
Vattnet markeras med belysning och ger torget 
ett unikt och stämningsfullt inslag. Ljussättningen 
består av små ljuspunkter nedfällda i vattenrännan 
och utströdda i gatstensbeläggningen. Belysningen 
fungerar året om och ger ljuspunkterna olika karaktär 
beroende på om de är täckta av vatten eller inte. 
Ljuspunkterna står sakta och glimrar vilket ger en 
fantastiskt vacker effekt, som stjärnor som speglar sig 
i en vattenyta eller regn som fallit på torget.
Belysningen utförs med fiberoptik och ljuspunk-
terna som består av akryl, är underhållsfria och näst 
intill osynliga i dagsljus. 2 ljusprojektorer kan förse 
alla punkter i vattenanläggningen med ljus och de 
placeras i skåp i muren för att undgå negrävning och 
göra byte av ljuskälla enkelt.

Belysning av murar
Utvalda sittelement på torget, muren i norr och tre av 
lammen markeras genom att fälla in belysning bakom 
lameller i sittelementernas nedre del. Belysningen är 
helt bländfri och ger beläggningen omkring sitt-
platserna en varm och behaglig belysning. Den utförs 
med linjära armaturer bestyckade med led eller lysrör.

Belysning av uteserveringar
Belysningen av den stora uteserveringen i norr 
består av ett avskärmat och bländfritt ljus. Under 
solavskärmnigen kan armaturer som ger stämn-
ingsljus hängas och på stolparna kan små strålkastare 
placeras och riktas ner mot bord och stolar. På vintern 
kan utvalda stolpar med strålkastare behållas och 
belysa andra aktiviteter.  

En belysningsstrategi säkrar kvalitet på Stora Torget
Det är många olika belysningselement som påverkar 
och har inflytande på upplevelsen av torgets helhet 
och identitet. Belysningsstrategin kan innehålla 
enkla principer och armaturexempel för belysning av 
entréer, uteserveringar och skyltar på torget. Torgets 
offentliga och privata aktörer bör aktiveras så de i sa-
marbete med kommunen kan vara med om att skapa 
ett levande och attraktivt torg. Belysningsstrategin 
kan också innehålla en mer långsiktig plan om 
utvecklingen av torgets belysning och en behandla av 
belysningen längs med anslutande gaturum.
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