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Ombyggnad och utveckling 
Stora Torget, S:ta Katarina och Klosterlängan 
  
Innehållet i denna rapport är resultatet av en genomförd förstudie av Stora Torget. 
Denna har tagits fram för att utgöra underlag för nästa etapp som är en inbjuden 
arkitekttävling. Syftet med denna tävling är att utveckla Stora Torget efter mål, vision 
och givna förutsättningar nedan.  
 
 
1. Bakgrund och Historik 
 
Stora Torget anlades troligen under mitten av 1200-talet och då intill Franciskanernas 
klosterkyrka S: ta Katarina.   
Under 1600-1700-talet dominerade hantverkare bland fastighetsägarna runt torget. 
Platsen var länge begränsat till endast 1/3 av dagens storlek då flera byggnader upptog 
ytan. Vid mitten av 1800-talet utvidgades torget och fick kullersten och pump. Prägeln 
från denna ombyggnad finns kvar ännu idag. Under slutet av 1800-talet var torghandeln 
livlig och trängseln stor.  
 

 
 
 
Stora Torget domineras av Franciskanernas klosterkyrka S:ta Katarina, där 
verksamheten påbörjades 1233. Förutom själva ruinen finns även västra klosterlängan 
kvar. Byggnaderna i övrigt uppfördes alltifrån medeltiden fram till 1900-talet. I anslutning 
finns flera mindre kvarter som delas av med gränder. 

Stora Torget och S:ta Katarina 1875 
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Under 2007 skapade Sommardesignkontoret en idé för framtida Stora Torget och 
Södertorg i Visby innerstad. Deras idé för Stora Torget är delvis ursprunget till att 
projektet startats. Se bilaga 1 
 
För ytterligare fördjupning i bakgrund och historik finns information att hämta på: 
 
Gotlands Kommuns hemsida ”Visby ett levande världsarv” 
:http://www.gotland.se/imcms/1529 
 
Bebyggelseinventering Visby: 
http://www.guteinfo.com/inventering/ 
 
Visby förr i tiden, Bilddatabas: 
http://www2.humangeo.su.se/gpu/falck_vft/ 
 
Se även www.hgo.se/bibliotek/arkiv/. 
 
 
2. Dagens funktion 
 
Stora Torget utgör en central punkt i Visbys innerstad med restauranger, nattklubbar, 
butiker, torghandel, fotgängare, cyklister och biltrafik med parkering.  
Sommartid finns flera uteserveringar längs fasaderna kring torget. Ungefär halva ytan är 
reserverad för torghandel av marknadskaraktär och resterande del utgör parkering. 
Vintertid används Stora Torget primärt till parkering.  
Vid vissa tillfällen spärras torget av för olika typer av arrangemang, t.ex. julmarknad.  
Ruinen S:ta Katarinas fasad utgör södra sidan av torget. I ruinen anordnas ibland 
konserter mm.  
 
 
Problemanalys 
 
Dagens Stora Torget har flera nivåskillnader i form av trottoarer och refuger. Dessa 
nivåskillnader gör torget oflexibelt för förändring och många gånger otillgängligt för 
exempelvis funktionshindrade.  
 
De flesta uteserveringar byggs upp på träkonstruktioner p.g.a. de nivåskillnader som 
finns i form av trottoarkanter. Enligt policyn för uteserveringar. (se punkt 8, 
Myndighetsfrågor) eftersträvar Gotlands Kommun att uteserveringar ska möbleras direkt 
på marken.  
 
Stora Torget är belyst med traditionell lykta. Det finns fasadbelysning på ett fåtal 
fastigheter. Belysningen upplevs otillräcklig och gör torget till en mörk plats kvälls- och 
nattetid.  
 
Stora Torget domineras idag -speciellt vintertid- av trafik och p-platser, vilket lämnar lite 
plats åt gångtrafikanter och besökare. P-platser behövs i innerstaden, men många 
anser att det är för många p-platser på Stora Torget i dagsläget.  
 
Idag är Stora Torget ingen naturlig offentlig mötesplats. Det finns bl.a. för få sittbänkar. 
Många önskar ett torg för folket som fungerar som en mötesplats året runt, inte bara 
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sommartid. Det saknas möjligheter för vardagliga aktiviteter på Stora Torget under den 
kyligare delen av året.  
 
Det finns efterfråga på arrangemangsplatser i Visby innerstad för större events, speciellt 
av allmän folklig karaktär. Stora Torget har ett bra läge, med en vacker historisk kuliss, 
för denna typ av arrangemang. Dock saknar Stora Torget den flexibilitet, utrustning, 
tillgänglighet och försörjning som ofta krävs för större events. 
 
Ruinen S:ta Katarina är större delen av året stängd för besökare. Det finns dock en 
nyckel att låna hos Gotlands museum för de som vill besöka ruinen. Det är önskvärt att 
ruinen kan nyttjas mer och vara mer tillgänglig för folket året runt i framtiden.  
 
S:ta Katarina är belyst inifrån och delvis utifrån kvälls- och nattetid. Men en förbättring 
av belysningen som lyfter fram ruinens karaktär efterlyses.   
 
Klosterlängan som är kopplad till S:ta Katarina är idag stängd för besökare (som ej har 
lånat nyckel av Gotlands Museum). Tidigare har det funnits utställningar i denna lokal. 
Klosterlängan saknar utrymningsväg, vilket gör att det blir svårt att ha arrangemang 
eller offentliga tillställningar här. Det finns elektricitet i byggnaden, men saknas vatten 
och avlopp. Det är önskvärt att även Klosterlängan kan nyttjas mer i framtiden och 
göras tillgänglig. Det finns redan planer på att anlägga utrymningsväg och toaletter i 
Klosterlängan.  
 
Gotlands Museum har för närvarande ej resurser att öppethålla och sköta ett mer 
omfattande underhåll av S:ta Katarina och Klosterlängan.   
 
3. Omfattning 
 
Stora Torget, ruinen S:ta Katarina och Klosterlängan med tillhörande funktioner.  
Se fysisk omfattning i bilaga 2. 
 
Total yta projektområdet: ca 6170 kvm 
Mark för Stora Torget med intilliggande gator inom projektområdet: ca 4600 kvm 
S:ta Katarina: ca 1180 kvm BYA 
Klosterlängan: ca 273 kvm BYA 
 
 
4. Mål och Vision 
 
Det officiella Målet är att skapa ett flexibelt torg som snabbt kan ordnas för olika typer 
av verksamhet såsom parkering, torghandel eller arrangemang.  
 
Den officiella Visionen är en mötesplats året om för en mängd tänkbara scenarier; de 
små mötena på tu man hand, den större samlingsplatsen, uppslutning kring offentliga 
filmvisningar och konserter, ”krögarnas dag” och vimlet kring uteserveringarna mm. Det 
är en intressant och användbar yta att skapa olika arrangemang på. Ruinen S:ta 
Katarina nyttjas mer och har en framträdande gestaltning på torget. Det är en trygg och 
säker plats att vistas på. Stora Torget är den naturliga knutpunkten i Visby.  
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4.1 Referensgrupper 
För att stödja utvecklingsprocessen av Stora Torget har referensgrupper bildats.  
 
Möten har ägt rum med dels en grupp från näringslivet runt Stora Torget dels en grupp 
med eventarrangörer på Gotland. Från dessa grupper har stora mängder värdefulla 
idéer, visioner och åsikter kommit in. Dessa, ibland visionära och ibland konkreta, idéer 
kan utgöra grunden för vad som är tänkbart för området i framtiden.  
 
Eventarrangörerna framhöll att Stora Torget och S:ta Katarina med Klosterlängan kan 
fungera som en ”Upplevelselokal” för arrangemang (till skillnad från ex. en 
”Konferenslokal” som kan hyras på andra ställen i staden). Här är omgivningen en 
naturlig kuliss med historisk prägel. Infrastrukturen och utrustningen/rekvisitan kring 
uthyrningarna bör därför utformas i samklang med denna historiska kuliss.  
 
Tankar och idéer från referensgrupperna presenteras i bilaga 3.  
 
5. Tävlingens förutsättningar 
Tävlingsförslagen skall, förutom att förverkliga mål och vision, vara genomförbara med 
hänsyn tagen till förutsättningarna beskrivna nedan. Speciell hänsyn bör tas till 
ekonomi, behov av arkeologiska undersökningar och övriga myndighetsfrågor samt 
ledningar i mark. 
 
5.1 Tidplan  
 
Förstudie     nov 2008 – feb 2009 
Upphandling / projekttävling   feb 2009 – nov 2009 
Ev. arkeologiska utgrävningar (utbyte markledn.) hösten 2009, ev. vår 2010 
Projektering, framtagning FFU   dec 2009 – apr 2010 
Upphandling generalentreprenad  mars 2010 – apr 2010 
Genomförande   apr 2010 – dec 2010  
(inkl. sommaruppehåll) 
 
 
5.2 Budget 
 
Total budget för Stora Torgets omdaning är 9 300 000 kr. Av dessa har 7 800 000 kr 
avsatts för fysiska åtgärder. 
 
 
5.3 Myndighetsfrågor 
 
För allmän information om myndighetsfrågor m.m. inom Gotlands Kommun se: 
http://www.gotland.se/imcms/27685 
 
Detaljplaner 
Detaljplanesituationen är att området omfattas av “ålder bestående detaljplan” 1879. 
Planen reglerar endast förhållandet mellan kvartersmark och allmän platsmark och 
saknar byggnadsreglerande bestämmelser.  
Ny detaljplan är på utställning och kommer att fastställas under senhösten 2009. 
Bl.a. föreslås följande riktlinjer för utformning av gator och torg.  
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Texten: 
Markanvändning 
1.  MARKANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER 
TORG 
Anlagda torg med gångtrafik och begränsad fordonstrafik. För Stora Torget finns 
bestämmelser för saluhandel. 
 
2. UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
Vid utformningen av gator, torg, grönområden och parker ska riktlinjerna i den till planen 
hörande byggnadsordningen följas.  
 
Byggnadsordningen: 
RIKTLINJER GATOR OCH TORG.  
• Utblickar och utkiksplatser ska inte byggas för. 
• Plank och murar ska bevaras 
• Stenbeläggning såsom kalkstensplattor, kullersten och storgatsten ska bibehållas. 
• Plantering på gatumark kräver tillstånd från Tekniska Förvaltningen. 
• Fastighetsägaren ansvarar för skötseln och städning av gatumark intill fasad. 
 
 
Kulturhistorisk värdering och antikvariska riktlinjer  
 
Kulturhistoriska värden 
Stora torget och S:ta Katarina kyrko- och klosterruin utgör tillsammans en närmast 
klichéartad traditionell bild av en miljö med stora kulturhistoriska värden. Den går att 
beskriva som 
Den gamla stadens centrala torg varifrån regional makt, 
straffutmätning, liksom mycket av handel, utgått i förening med   
den medeltida klosterruinen i sitt sköna förfall och med sin långa  
historia kopplad till kristendomens etablering och reformationens stormvindar ! 
 – eller på många andra sätt.   
 
Ruinerna har beundrats i århundraden och är de första byggnadsverk i Sverige som 
skyddats av staten som ”kulturminnen”. Med det stora antal medeltida kyrkoruiner 
samlade på en begränsad yta är den medeltida ruinmiljön i Visby världsunik.  
Stora Torgets kulturhistoriska värde har veterligen inte definierats tidigare. Icke 
bebyggda platser skyddas ej av lagstiftningen om de inte är kopplade till en specifik 
byggnad. Stora Torget har varit stadens nav under alla tider från torgets anläggande på 
1300-talet. Från 1860-talet har det haft en liknande utformning som idag.  
 
Antikvariska riktlinjer: 
 
Stora torget 
Den öppna torgytan, med koppling till de senaste 150 årens handelsverksamhet, utgör 
en central beståndsdel av torgets kulturhistoriska värde. Att torgets öppenhet och 
överblickbarhet bibehålls är därför ett antikvariskt krav. 
Markbeläggningen har utgjorts av kullersten, gatsten och partiellt av kalkflis samt 
kavelbroar av trä. Den nuvarande beläggningen med smågatsten är lagd under 1900-
talet. Ur ett antikvariskt perspektiv är gatsten i stort eller litet format samt kalkstensflis 
möjliga val.  
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S:ta Katarina  
Nya tillägg i kyrkoruinen skall vara reversibla, respektera originalet och vara klart 
urskiljbara.  
Kompletterande byggnader skall läggas så att ruinens kulturhistoriska kvalitéter inte 
påverkas negativt. Detta utesluter inte en närliggande byggnad vars arkitektur 
underordnas ruinen vad gäller volym och har hög arkitektonisk, hantverksmässig och 
materialmässig kvalitet.  
Ruinens inre öppenhet skall upprätthållas. 
Ny byggnad får inte uppföras mot ruinen och inga ingrepp i medeltida murar får göras.  
 
S:ta Katarina Klosterlänga. 
Nya tillägg i kosterlängan skall vara reversibla, respektera originalet och vara klart 
urskiljbara från befintlig byggnad. Inga ingrepp i medeltida murar får göras. 
 
Fast Fornlämning 
S:ta Katarina kyrkoruin med dess omgivande mark liksom all mark i Visby innerstad är 
fast fornlämning och omfattas av reglerna 2 kap lag (1988:950) om kulturminnen mm. 
Det är ”förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning” (6 §).  
 
I samband med arkitekttävlingen kring Stora torgets utformning skall således ändring 
godkännas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en bedömning dels av arkeologiska 
aspekter dels av eventuella nya byggnaders påverkan på klosterruinen.   
  
Plan och Bygglagen 
Alla byggnader in Visby innerstad skyddas enligt PBL 3 kap. 12 §: ”Byggnader, som är 
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär får inte förvanskas.” liksom 
PBL 3 kap. 10 § gäller förändringar av en byggnad. Detta innebär att ändringar ska 
göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. 
 
Byggnadsminne 
S:ta Katarina Klosterlänga är statligt byggnadsminne, varför ändring av denna byggnad 
ska underställas prövning av Länsstyrelsen på Gotland. 
 
Riksintresse 
Stora Torget och S:ta Katarina kyrkoruin är liksom hela Visby innerstad av riksintresse 
för kulturminnesvården enligt miljöbalken (1998:808). Gotlands kommun ansvarar för att 
bevaka att detta riksintresse inte skadas av exploatering.  
 
Världsarv 
Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det utgör en 
angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats som på ett unikt sätt vittnar om 
människans historia. 
UNESCO:s världsarvskonvention innehåller skyldigheter som de länder som 
undertecknat den måste följa när det gäller att ta ansvar för sitt kultur- och naturarv 
genom till exempel lagstiftning. 
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Arkeologiska utgrävningar 
Hela Visby innerstad är fornminne och det skall i princip göras arkeologiska insatser vid 
alla ingrepp i mark (vid mer än ca 30 cm djup). På bifogad ritning (bilaga 4) är områden 
markerade som sedan tidigare är utgrävda av arkeologer. D.v.s. de ytor där det finns 
ledningar i mark nergrävda samt ett område av sydvästra Stora Torget där gamla 
rådhuset låg. Här ska det inte behövas arkeologisk medverkan vid ingrepp i mark. 
Tillstånd skall dock sökas hos Länsstyrelsen.  
 
Tillgänglighetsanpassning 
Hela torget och ruinen S:ta Katarina samt större delen av Klosterlängan skall vara 
tillgängliga för funktionshindrade. Det ingår i arkitekttävlingen att presentera en lösning 
som visar hur projektområdet kan tillgänglighetsanpassas.  
Tävlingsdeltagarna ska följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2004:15 ALM 
1) för utformning av allmän plats.  
 
Se även riksantikvarieämbetets hemsida för tillänglighet i historiska miljöer: 
www.raa.se/cms/extern/vart_uppdrag/vart_uppdrag/tillganglighet.html 
 
Utrymning 
Stora Torget behöver 3 öppna vägar för utryckningsfordon.  
S:ta Katarina kan inrymma 500 personer. 
En ny utrymningsväg är planerad för Klosterlängan under 2009. När denna är gjord 
finns det plats för 150 sittande gäster. 
 
Se även Gotlands Kommuns Räddningstjänsts hemsida: 
http://www.gotland.se/imcms/1376 
 
Uteserveringar 
Det krävs tillstånd för att ha uteserveringar. Uteserveringar tillåts på gator och öppna 
platser, samt på trottoarer där detta inte äventyrar trafiksäkerheten för de 
gående. Kommunen har en policy för utformning av uteserveringar, bl.a. att de skall 
möbleras direkt på mark.  
 
Riktlinjer för uteserveringar se: 
http://www.gotland.se/imcms/1635 
 
 
Buller 
Generella gränsvärden för buller är 65 dBA mellan kl. 12.00 – 24.00 och 50 dBA mellan 
kl. 24.00 – 12.00 i staden, uppmätt ”på gatan”. Inne i bostäder ligger nivån på ekvivalent 
30 dBA och max 45 dBA.  
Det finns dock möjlighet till undantag vid enstaka events. Dessa ska anmälas i god tid 
till Miljö och Hälsa, sedan sker en bedömning i varje enskilt fall.  
Exempelvis finns det möjlighet att anordna konserter på torget, såvida de inte 
förekommer alltför ofta och då de anordnas på en rimlig tid på dygnet.   
 
Se även Gotlands kommuns hemsida om buller: 
http://www.gotland.se/imcms/1668 
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Livsmedelshantering 
Generellt bör ansvaret för livsmedelshantering hamna på krögaren/cateringfirman som 
levererar. Några förutsättningar som kan underlätta är (se även ovan): 

- Möjlighet till tak över plats för tillagning 
- Tillgång till vatten och avlopp 
- El för inkoppling av varmhållningsugnar 
- Lätt att transportera dit mat och utrustning 

Se även Gotlands Kommuns hemsida om livsmedelshantering: 
http://www.gotland.se/imcms/1660 
  
Uthyrningssystem 
Efter arkitekttävlingens genomförande ska ett system för uthyrning av Stora Torget tas 
fram.  
 
Övrigt 
Det finns ingen känd möjlighet för uppvärmning av Klosterlängan (Gasolvärmare 
förbrukar stora mängder syre), så dess uthyrningssäsong blir sannolikt under den 
varmare årstiden.  
 
 
 
5.4 Tekniska förutsättningar  
 
Ledningar i mark 
Se bifogad ritning (bilaga 5) för förteckning över ledningar i mark.  
I projektet ingår utbyte av markerade ledningar i mark. Det gäller en vattenledning och 
en avloppsledning på Stora Torget.   
Eventuella nya dragningar bör förläggas där det redan finns ledningar i mark eller där 
det har gjorts arkeologiska utgrävningar, om det inte finns särskilda skäl att förlägga 
dem på annan plats. (se även bilaga 4) 
 
Trafik 
Antalet p-platser bör kunna varieras under året och vid speciella arrangemang.  
Det ska vardagsvis alltid finnas p-platser på torget för att möta behovet som finns till 
bl.a. affären Torgkassen.    
 
Det ska finnas plats reserverad för cykelparkering.  
 
Det ingår i tävlingen att ta fram en lösning av trafikflödet anpassad till utformningen av 
torget. Ex. bil-, gång- och cykeltrafikerade leder, hastighetsdämpande åtgärder mm.   
 
För fördjupning om trafikfrågor hänvisas till rapporten ”Trafikutredning Visby innerstad” 
som finns på Gotlands Kommuns hemsida: 
http://www.gotland.se/imcms/18804 
(Kan även erhållas av Jenny Stålhammar) 
 
Sophantering 
Det ingår i tävlingen att presentera förslag på hur vi ska lösa sophanteringen för 
papperskorgar mm.  
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Offentliga toaletter 
Det finns offentliga toaletter vid S:t Lars ruin, ca 50 meter från Stora Torget. Det finns 
även en pissoar i Stora Torggränd.   
Det finns förslag på att anlägga toaletter i Klosterlängan längs yttervägg mot S:ta 
Katarinagatan. Dessa skulle kunna användas som offentliga om det är möjligt med 
hänsyn till öppettider och tillsyn. 
 
Skyltning 
Förutom ordinarie skyltning för trafik önskas en anslagstavla för arrangemang på Stora 
Torget, S:ta Katarina och Klosterlängan. Det behövs även en tydligare skyltning för 
hänvisning till offentliga toaletter.  Det ingår i tävlingen att ge förslag på skyltplacering.  
 
Förvaringsutrymme 
Det behövs något utrymme för förvaring av utrustning till arrangemang och torghandel. 
Ev. kan något utrymme i Klosterlängan reserveras för detta. Om inte detta är möjligt 
måste ett alternativ kunna presenteras. Det ingår i tävlingen att presentera en lösning 
för förvaringsutrymme.  
  
Grönytor 
Det finns idag fyra almar planterade framför S:ta Katarinas fasad mot Stora Torget. Det 
finns inget krav att bevara dessa almar, men det är eftersträvansvärt att det i torgmiljön 
finns växtlighet.  
 
5.5 Övriga förutsättningar 
 
Konstnärlig utsmyckning 
På Stora Torget finns en konstnärlig utsmyckning kallad ”Glömskans bänk” framför S:ta 
Katarinas fasad i sydvästra delen av torget. Det finns även vid samma plats mörkare 
gatstenar infällda i gatstenbeläggningen som delvis markerar det gamla rådhusets 
grundmurar.  
 
Övrigt 
Gotlands Museum har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna för en ny ingång till 
Ryska kyrkan som ligger i källarplan under caféet Ryska Gården. Utredningen omfattar 
en källaringång med trappa ner till kyrkan. 
 
6. Upphandlingsform 
Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) 

- Arkitekttävling (projekttävling) med 3 inbjudna deltagare. Vinnaren tilldelas 
tjänstekontrakt för projektering.  

- Upphandling av generalentreprenad för genomförande.  
 
7. Projektdeltagare 

  
 TF, Bygg och Proj Jenny Stålhammar, Projektledare    
 SAK Sonia Landin, Projektsekreterare  
 SAK Carin Johanson     
 TF, Gatu Mark Ann-Sofi Lindskog   

Ledn.kontoret Petter Engström 
Gotlands museum Jörgen Renström  
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Bilaga 1 
Sommardesignkontoret 
Sommardesignkontoret, vars idé om Stora Torget är en av orsakerna till att projektet 
har startats, har sammanställt ”Visby City Squares” år 2007. Bilderna som finns nedan 
är hämtade från detta häfte och kan ses som en inspirationskälla. 
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Bilaga 1 
Projektets omfattning  
(markerad yta) 

 
 
 

 



Förstudierapport  2009-06-11 

 
Bilaga 3 
Vision för Stora Torget 
Vi vill gärna veta hur just Du tänker om framtidens Stora Torget och dess funktion. Ge 
exempel på aktiviteter, utveckla din vision.  
 
• En piazza med fontäner, uteserveringar och handel, som vimlar av folk sommartid. 

Vintertid en skridskobana med bar, så att föräldrarna kan ta en kaffe medan barnen 
åker skridskor.  

• Brandskattningen och Gästabudet under Medeltidsveckan, Julmarknaden och 
Wisbydagen (dessa arrangemang finns idag) 

• Matevents! Lammgrillning, kräftskiva, skördefestival, primörpremiär. Med lokala 
producenter i samarbete med krögarna runt torget. Både torghandel och servering. 
Inte bara sommartid.  

• Bondens marknad återkommer som önskemål från flera håll. Kanske 1 g/ månad? 
med lokala producenters varor till försäljning, gärna kravodlat. 

• Att ta fram någon av de gamla brunnarna som finns under mark på torget. 
• En permanent öppen scen för mindre arrangemang, gästartister, gycklare mfl.. Det 

är viktigt att denna scen upplevs som inbjudande, intim, som ett ställe där man vågar 
ställa sig upp och synas, att det inte är svårt att uppträda där och att scenen har en 
historisk anknytning.  

 
Bilden är från Sommardesignkontorets ”Visby City Squares” och visar en öppen scen 
längs S:ta Katarinas fasad mot torget.  
 
• Uteservering mitt på torget? 
• En fontän med blomrabatter och sittbänkar. På vintern kan det finnas ljusspel på 

denna plats.  
• Mångfald! Inte bara uteserveringar  
• Politiska arrangemang i samband med Almedalsveckan  
• Idrottsevenemang; bandy, rullskridskobana, tennisturnering  
• Modevisningar, danstävlingar och dansuppvisningar (Visby Dansskola, Gotlands 

Dansutbildningar och Estetiska programmet). Let´s dance inspirerat?  
• Dansbana på torget för allmän svängom till orkester 
• Marknader med olika teman (ex: Té & Kaffe, Frukt, Blommor eller Hälsa)  
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• Ungdomskonserter, akustiska spelningar, konserter i olika genrers, exempelvis; jazz, 
pop, klassiskt, rock, singer/songwriter, med flera band per kväll.  

• Middagar och mingelarrangemang,  
• Start- & Målplats för aktiviteter mm i samband med större möten. 
• Företagsmästerskap i gutnisk idrott?  
• Ett vackrare torg året runt!  
• Att torget inbjuder till användande i betydligt större grad än idag, både genom att 

förenkla för evenemang men även att överbrygga den "barriär" som upplevs mellan 
uteserveringarnas liv och stoj och själva torgets väldigt trista och döda känsla. 

 
Övriga önskemål (utrustning mm): 
• En eventtavla på torget som berättar när större events äger rum, marknadsföring. 
• Fler sittplatser 
• Bättre belysning 
• P-platser är viktiga för tillgängligheten och näringsidkare. Servar även S:t 

Hanskvarteren och domkyrkan. Men idag är det för många parkeringsplatser på 
torget. Näringsidkare besväras ändå av parkerade bilar vid trottoarer där det råder 
stoppförbud. En formgivning av torget som underlättar trafikflöde och parkering på 
givna platser och tar bort icke önskvärd sådan på övriga platser efterlyses.  

• Att det finns offentliga toaletter i närheten. Även möjlighet att ställa upp tillfälliga 
hyrtoaletter på givet ställe. 

• Att torghandeln ser vackrare ut, mer organiserad och enhetlig T.ex. att det finns 
torgbodar (som passar in i den historiska miljön)som ingår i uthyrningen och som 
måste användas av torghandlarna. Att det finns förvaringsplats för torghandlarna 

• Att det ingår viss utrustning i uthyrningen, som bord, bänkar och servis, som knyter 
an till den historiska miljön. Dessa kan även användas till St:a Katarina och 
Klosterlängan. 

• Möjlighet att snabbt kunna sätta upp tält / regnskydd / tak som skyddar 
scener/gästabud/servering/tillagningställe etc. (Denna utrustning ingår i hyran) 

• En given plats där man kan sätta upp en större scen. Scen ingår i hyran vid denna 
typ av events. 

• Förvaringsutrymme för utrustning någonstans (scen, bord, bänkar etc.) 
• Möjlighet att spärra av för alkoholutskänkning. Ex. en given plats på torget.  
• Det är viktigt att det finns givna försörjningspunkt/er för servering/ enklare tillagning 

med vatten, avlopp och el (även 3-fas). Försörjningspunkt/er för teknikutrustning 
bild/ljus/ljud med el (3-fas) bör finnas. Dessa punkter är kopplade till de givna 
ställena för scen, servering mm.  

• Lätt att transportera dit mat och utrustning (gäller även S:ta Katarina och 
Klosterlängan) 
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Vision för S:ta Katarina och Klosterlängan 
Hur vill Du att ruinen S:ta Katarina och dess Klosterlänga ska användas? Ge förslag 
på aktiviteter, funktion och framtid. 

 
• Skridskobana på vintern i ruinen! (Kan kanske förläggas till torget också?) 
• Café / uteservering i ruinen. Detta skulle möjliggöra öppethållning och viss 

underhåll/städning av ruinen.  
• Middagar, .bröllop, gästabud och mingelarrangemang  
• Aktiviteter såsom medeltidsäventyr i Visbys ruiner med Sta Katarina som finalarena 
• Flytta torghandeln till ruinen? Striktare policy är möjlig här över vad som får säljas. 

Ansvarig för torghandeln kan se till att ruinen hålls öppen för allmänheten. Året runt 
men kanske inte varje dag. (Lördagar vintertid, annars varje dag på sommaren?) 
Bondens marknad mm i ruinen istället? (se Stora Torget) 

• Teaterföreställningar, Filmvisningar, Konserter, Körevents, Eldshow med musik 
• Föreläsningar / konferenspass / presentationer med film/ljud/ljus produktion. 
• Klosterlängan kan vara alternativ spelplats vid regn? 
• Ruinen kan vara skådeplats för konstnärliga utställningar (bild, ljus och ljud). 

Konstnärer, fotografer mfl kan ha vernissager och försäljning inne i Klosterlängan.  
• Dansbana i ruinen 
• S:ta Katarina med Klosterlängan bör ej konkurrera med ruinen S:t Nicolai 

”Kultudralen” vad gäller den typ av arrangemang som kan anordnas med bra kvalitet 
där. Det är viktigt att tänka i ”varumärke” för de olika ruinerna. För S:ta Katarina med 
Klosterlängan finns tanken att de ska vara mer tillgängliga för allmänheten och 
inhysa folkliga, öppna evenemang.  

 
Övriga önskemål (utrustning mm): 
• Att det ingår viss utrustning i uthyrningen, som bord och bänkar, som knyter an till 

den historiska miljön. Dessa kan även användas till Stora Torget.  
• Möjlighet att ställa upp en scen i ena änden av ruinen. 
• En bra lösning för belysning med levande eld. Ex. vägghållare med specialfacklor 

som ej sotar och som är godkända av brandmyndighet. 
• En utplaning av marken, eller möjlighet att plana ut marken, i ruinen 
• Ett icke publikt ställe där det finns möjlighet för mathantering etc Det bör finnas 

tillgång till vatten/avlopp, ex. vid en diskbänk, och el (trefas för inkoppling av ex. 
varmhållningsugn) . 

• Anlägg fasta toaletter i Klosterlängan, ny utrymningsväg mm, så att man kan hyra 
lokalen för evenemang. Även möjlighet att ställa upp tillfälliga hyrtoaletter på givet 
ställe. 

• Det bör det finnas fästpunkter på givna ställen för uppfästning av utrustning. 
• Tillgång till el för teknisk utrustning bild/ljus/ljud.  
• Torghandlare kan nyttja del av Klosterlängan för förvaring utanför öppettiden? 
• Att ruinen och Klosterlängan fräschas upp och städas så att de upplevs som 

attraktiva att genomföra arrangemang i.   
• Sittplatser inne i ruinen 
• Papperskorgar inne i ruinen 
• En bättre skyltning med information om ruinen och Klosterlängan.  
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Bilaga 4 
Utförda arkeologiska utgrävningar  
(gröna ytor) 
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Bilaga 5 
Ledningar i mark 

 

 
 
Blå dubbelstreckad = Fjärrvärme 
Blå streckad = Vatten 
Grön streckad = Dagvatten och dagvattenbrunnar 
Röd = Avlopp 
Röd streckad = El 
 
Gul fet linje = Markering för de ledningar i mark som måste bytas. D.v.s. En vattenledning 
och en avloppsledning på Stora Torget.  


