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Tävlingen arrangeras av Samhällsbyggnadsenheten på Motala kommun i 
samarbete med Sveriges Arkitekter. Tävlingen är en inbjuden
projekttävling för fyra team tävlande om gestaltning av Stora torget i 
Motala.



Motala blir en allt viktigare turiststad tack vare närheten till Vättern och 
Göta kanal samt ett målmedvetet arbete med att lyfta fram staden som 
Östergötlands sjöstad. I den centrumvision som togs fram 2014 lyfts
betydelsen av att Motala utvecklas från industristad till upplevelsestad 
med en tät stadskärna som orienterar sig mot Vättern.

Motala centrum har blivit mer 
attraktivt och tillgängligt då
stadskärnan befriades från
genomfartstrafi k och
kollektivtrafi ken byggts ut. Från 
att ha varit en renodlad
industristad fram till 2010, då 
Electrolux lade ner sina sista
fabriker, växer idag små och
mellanstora företag inom
tjänstesektorn fram. Motalas
omvandling har resulterat i att
staden idag ser en ökning av
antalet boende, arbetspendlare 
och besökare, vilket bidragit till 
ett mer levande stadsliv och ett 

större tryck på stadens offentliga 
rum. En av stadens viktigaste
offentliga platser är Stora torget, 
mitt i stadens historiska centrum 
och med utblickar mot Vättern. 
I den medborgardialog som 
togs fram 2016 tog fyrahundra 
Motalabor chansen att påverka 
utformningen av Stora torget. I 
den framkom att medborgarna 
upplevde sitt torg som kargt och 
ödsligt och längtade efter ett
lummigare och mer hemtrevligt 
torg.

Medborgardialogen erbjuder ett 
rikt underlag för att göra Stora

Torget till Motalas drömtorg.

Tävlingen för en omdaning av 
Stora torget är ett sätt att uppnå 
kommunens vision om ett mer 
levande centrum och att ta vara 
på medborgarnas
engagemang i sin stad. Med en ny 
gestaltning kan denna
kulturhistoriskt viktiga plats även 
utformas med hänsyn till ett
förändrat klimat och nya
förutsättningar för att leva och 
bo.

Bilden visar konstverket Vätternrundan i av Irene Nordh, vilken hittas på Vätternpromenaden nära stadsparken. På sidan fem 
och sex syns orgeln i den medeltida Motala kyrka. Omslagsfotot visar Stora torget, statyn av Baltzar von Platen och en glimt 
av Vättern mellan husen. Bilden på sidag tre visar torget ur en annan vinkel.



Motala kommuns urvalsgrupp har efter prekvalifi ceringsprocessen
beslutat att fyra team bjuds in att delta i tävlingen. Endast dessa har rätt 
att delta. Startmöten med de tävlande teamen hålls under tävlingens
första och andra vecka.



Motala kommuns syfte med tävlingen är att få fram ett kvalitativt
förslag för gestaltning av Stora torget. Kommunen söker ett förslag som 
fångar komplexiteten i att uppdatera en historiskt viktig plats, inom 
riksintresset Göta kanal, utan att den förlorar sin karaktär. Tävlingen 
syftar även till att, utan föregående annonsering, handla upp
arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att projektera Stora torget i 
Motala kommun.



”Motala centrum har blivit mer inspirerande med nya
intressanta och lekfulla miljöer, spännande arkitektur, 

gedigna material och vackra detaljer.”

Ur visionen: Motala Centrum 2025

Kommunens projektspecifi ka
vision har tagits fram med
utgångspunkt i
medborgardialogen från 2016, 
samt visionen för Motala centrum 
2025. Stora torget ska omvandlas 
till Motalas hjärta, en självklar
mötesplats för alla Motalabor 
med stark koppling till Motalas 
centrum och till Vättern. Torget 
ska präglas av grönska och vatten 
samt vara resilient mot effekterna 
av klimatförändringar. Den
solfjäderformade stadsplanen ska 
lyftas fram i torgets
gestaltning liksom viktiga
utblickar mot Stadshotellet, 

statyn av Baltzar von Platen och 
Vättern.

På det nya torget ska det fi nnas 
goda möjligheter att slå sig ner 
och äta något, se ett evenemang 
eller njuta av eftermiddagssolen. 
Här samlas medborgare i alla
åldrar och med olika
förutsättningar. Torget ska vara 
fl exibelt och erbjuda möjlighet för
både små och stora evenemang. 
Det ska vara enkelt att nå med 
cykel och till fots, och bilen 
kommer inte längre dominera den 
offentliga miljön.



Ett torg för alla, oavsett ålder, 
kön, funktionsnedsättningar eller 
val av trafi kslag. Torget ska
utformas med en fl exibel, öppen 
yta som sömlöst ansluter till
omgivningen och är utformat 
med ett medvetet
gestaltningsgrepp för att hantera
höjdskillnader och göra torget 
tillgängligt.

Ett torg med rum för torghandel 
året runt och väl tilltagna ytor för 
uteserveringar i bästa solläge.

Med utgångpunkt i visionen för centrum och
medborgardialogen, syftar utvecklingen av

Stora torget i Motala till att uppnå följande mål:

Ett lummigt torg med stora träd, 
blomsterprakt och vatten - med 
en robust design som kan möta 
ett förändrat klimat och en
förändrad stadsbild.

Ett torg som utformas med
hänsyn till riksintresset Göta
kanal och knyter an till Vättern 
med en gestaltning som tar till 
vara på och förstärker platsens 
kulturhistoriska värden.

Ett väl gestaltat torg med en stark 
design och som präglas av tidlösa 
material av hög kvalitet. Torget 
ska vara orienterbart, ha en stark 
koppling till viktiga noder och 
stråk i staden och hög funktion 
för drift och utryckningsfordon.



Tävlingsuppgiften är att gestalta en yta på ca 12 000 m2 bestående av 
Stora torget samt tre av de omgivande gatorna. I uppgiften ingår att 
tillgängliggöra torget genom att ta upp höjder med trappor och ramper, 
arbeta om kringliggande gator för att ge mer plats åt fotgängare samt 
skapa bättre anslutningar till omgivande bebyggelse.

Ovan visas en karta över tävlingsområdet. Bilden på sidan sju och åtta visar Göta kanal en
sommardag.



Ovan visas en skiss av Alaa Al Farhan som visar fd rådshuset med och utan allé. Bakom programmet på sidan elva och tolvvi-
sas en av de svarta pollarna som används på torget. Bortom den syns den ombyggda bussgatan.

• Blomsterprakt.
• Vegetation ska inte skymma
karaktärsgivande bebyggelse.
• Nya träd.

• Stråk för kollektivtrafi k, gång 
och cykel.
• Handikappanpassade entréer 
och gångbanor.

• Minst hundra cykelparkeringar.
• Minst tio korttidsparkeringar 
för bil.
• Minst fyra handikapparkeringar.

• Fler sittplatser.
• Luftpump för cykel.
• Dricksvattensfontäner.
• Belysningsförslag.

• Öppen
dagvattenhantering.
• Damm, vattenlek, fontän eller
liknande.

• Ytor för uteservering.
• Ytor för torghandel och
framträdanden.
• Minst 2000 m2

sammanhängande öppen yta för 
större evenemang
• Hämtnings- och
avlämningsplats för taxi.



Vegetation
Det gestaltade förslaget ska ha en 
rik, varierad och lättskött
vegetation som bidrar med en 
mångfald av ekosystemtjänster. 
Det kan exempelvis innebära 
vegetation som blommar, eller på 
andra sätt lockar och gynnar
insekter.Vegetationen kan
användas för att dela upp torget 
och skapa mindre gröna rum för 
exempelvis lek eller
blomsterprakt, men ska inte
hindra sikt och minska
upplevelsen av trygghet. Träd ska 
ges goda förutsättningar att växa 
sig stora, med tillräckligt avstånd 
mellan trädkronorna och djupa,
sammanhängande växtbäddar.

Den föreslagna vegetationen ska 
vara robust och klara utmaningar 
som uppkommer i täta
stadsmiljöer, samt bidra till att 
lindra effekterna av ett förändrat 
klimat.

Vatten
I gestaltningen är det viktigt att 
kopplingen till Vättern stärks 
och att vattnet bjuds in till torget 
genom någon form av
vattenanläggning. Vid
konstruktionen av en damm,
vattenskulptur eller liknande, är 
det även av betydelse att ha med
hållbarhetsaspekten, ljussättning 
och driftaspekter. Torget ska ha 
en öppen dagvattenhantering 
vilken med fördel kombineras 
med vegetation för att gynna den 
biologiska mångfalden.

Torgets rum
Det är vitalt att i gestaltningen ta 
ett samlat grepp om torgets olika 
funktioner. Nya tillskott till
designen, som vegetation och
uteserveringar, ska ingå i en
tydlig och läsbarform. Befi ntliga
mötesplatser ska stärkas och

göras mer attraktiva och nya
platser att mötas, sitta ner och 
och sola ska tillkomma. 

Uterserveringar och torghandel 
ska få en egen plats på torget där 
de olika användningarna inte
konkurrerar med varandra eller 
med evenemang som hålls på den 
stora öppna ytan. På torget ska 
fi nnas en sammanhängande
öppen yta på vilken tält kan slås 
upp eller uppträdanden hållas.

Den del av torget som nyttjas av 
Vätternrundan  ska hanteras så att 
uppställning inför tävlingsstarten
fortfarande är möjlig. Mindre 
objekt likt belysningsarmatur,
enstaka träd eller bänkar kan dock 
placeras inom
uppställningsområdet. På torget 
ska även fi nnas möjlighet att åka 
skridskor vintertid, exempelvis 
genom spolning lämplig yta.



Stråk
Torgets gestaltning ska utformas 
så att rörelser över torget
koncentreras till utvalda stråk 
och platser. Det starka stråket för 
fotgängare från torgets nordvästra 
hörn till det sydvästra hörnet ska 
förstärkas och tillgängliggöras. 
Likaså ska övriga stråk, entréer 
och funktioner likt uteserveringar 
och torghandel vara
tillgängliga. Förslaget bör även 
utformas för att framhäva de väl 
tilltagna siktlinjerna i de radiella 
gatorna i solfjädersformen men 
även bevara – och kanske stärka 
– de mer diskreta siktlinjerna som 
fi nns mot kyrkan och gentemot 
Vättern.

Parkeringar
Tävlingsförslaget ska bidra till 
att underlätta för cyklister och 
fotgängare att röra sig genom 
centrum. Det ska vara möjligt 
med smidiga byten mellan olika 
trafi kslag, exempelvis genom att 
placera hyrcyklar där människor 
parkerar sina bilar eller kliver av 
bussen. Det är också viktigt att 
cykelparkeringar fi nns nära
målpunkter likt entréer för
butiker och restauranger, samt 
att det fi nns möjlighet att fylla på 
både luft och dricksvatten.

I det gestaltade förslaget ska
fi nnas ett helhetsgrepp för
placering av cykelparkeringar, 
angöringsplatser samt
hämtning- och lämning med taxi 
som bidrar till förbättrad
effektivitet och orienterbarhet.

Övrigt
Ett förslag till dekorativ
belysning av torget ska tas fram 
vilken syftar till att lyfta torgets 
kvalitéer. Statyn av Baltzar von 
Platen ska bevaras och lyftas fram 
i gestaltningen av torget.





Tävlingsområdet och
angränsande bebyggelse
Tävlingsområdet består av
Stora torget samt tre av de gator 
som omger den. Torget kantas 
av dubbla alléer längs tre sidor 
men består i övrigt av en öppen 
yta med en markbeläggning av 
natursten. På torget fi nns fyrtio 
bilparkeringar och nästan hundra 
cykelparkeringar samt svarta
pollare och armaturer som
framhäver torgets strama form. 
I den norra delen av torget fi nns 
en staty av Baltzar von Platen, 
Motalas grundare, som
överblickar torget. Torget ingår i 
Baltzar von Platens
solfjädersformade plan och från 
gatorna öster och väster om
torget fi nns siktlinjer mot
Vättern.

Stora torget har redan delvis 
omarbetas och fi ck sin nuvarande 
gestaltning när det byggdes om på

1980-talet. Torget byggdes om 
igen år 2013 då busstrafi ken las 
om för att passa de nya
pendeltågen. Allén som ramar in 
torget planterades under
ombyggnationen på 1980-talet 
och då kom även
markbeläggningen av natursten 
på plats. Utspritt över torget fi nns
toaletter, dricksvattenfontän,
luftpump och en anslagstavla. 
Idag saknar torget dekorativ 
belysning.

På torgets västra sida ligger
Citygallerian som hyser ett
tjugotal aktörer och har en stor 
parkering på taket. Norr om 
torget fi nns ett fl ertal butiker i 
markplan samt ett antal
restauranger, fi k och krogar. Här 
ligger före detta rådshuset och 
Motalas stadshotell som båda har 
ett högt kulturvärde. I kvarteret 
öster om Stora torget fi nns
gallerian Slussen.

Slussen har ungefär lika många 
butiker som Citygallerian och 
ett antal restauranger i markplan 
längs med Prästgatan.
Diskussioner har förts med
fastighetsägare om att öppna upp 
entréer och skyltfönster mot
torget, men i dagsläget är ingen 
förändring aktuell. I söder fi nns
Baltzarhuset där en av Motalas 
mest centralt placerade
matbutiker ligger. 

Ovan visas fasaden på Citygallerian vilken vissa medborgare beskrev som tråkig och ful. Bilden på sidan tretton 
visar några av Stora torgets dubbla alléer. I ena hörnet syns tornet på Motala kyrka.



toaletter eller liknande.

De övriga delarna av torget, 
främst i hörnen, är
detaljplanelagda som lokalgata. 
Den tillåter inga byggnader men 
är generösa vad gällande bredder 
på trottoarer, gator och
parkeringsplatser. Det är viktigt 
att de tävlande teamen håller 
sig inom ramarna för gällande 
detaljplaner då en ny detaljplan 
innebär att den planerade
ombyggnaden av Stora torget 
försenas.

Riksintressen:
Stora torget är inom
infl uensområdet för riksintresset 
Göta kanal. Riksintressets värde 
ligger i den rika variationen på 
landskapet längs kanalen samt 
den höga tillgängligheten området 
har till ett fysiskt kulturarv. Göta 
kanal har även stor betydelse som 
besöksmål och för

friluftsaktiviteter som paddling, 
vandring, båtliv, bad och
fritidsfi ske. Det är av största vikt 
att gestaltade förslag förhåller sig 
till riksintresset genom noggranna 
val av material och utformning, 
då landskap och bebyggelse som 
omger kanalen ingår i
riksintresset. Till exempel ingår 
hela solfjädersformen i
riksintresset vilket innebär att 
torgets själva ramar, de radiella 
gatorna, är skyddade.

Medborgardialogen:
Mellan den 15 september och den 
15 november 2016, fi ck Motalas 
invånare möjlighet att tycka till 
om Stora torgets utformning idag 
och potential inför
framtiden. Synpunkterna
inhämtades i huvudsak med hjälp 
av vykort men har även omfattat 
workshops med ungdomar och 
nyanlända SFI-elever. Utöver det 
har representanter för tolv särskilt

Totalt kommer Lalandia att uppta 
ca 318 000 m2 med ett stort
äventyrsbad, restauranger,
semesterlägenheter och stugbyar. 
Lalandia förväntas locka över en 
halv miljon besökare per år, en 
hög siffra för en kommun med ca 
fyrtiotusen invånare. Den väntade 
ökningen av besökare i Motala 
ökar kraven på ett centrum som 
bjuder in och lockar till fortsatt 
utforskande av orten.

Gällande
planeringsförutsättningar:
Idag regleras till- och
ombyggnad av Stora torget i
huvudsak av en
stadsbyggnadsplan från 1911. 
Stora torget regleras som torg och 
beskrivs som avsett för
”torgändamål”, en relativt bred 
beteckning som gör det möjligt 
att uppföra kiosker, tillfälliga kök 
för uteserveringar, offentliga

Planerad utveckling i 
Motala: Idag planeras 
för Lalandia ett danskt
semesterkoncept som 
förbereder för sin
första utlands-
etablering. Nya
Lalandia kommer att 
byggas vid
Varamobaden, en 
strand nordost om 
Motala tätort.

Bilden på sidan femton och sexton visar den stora lekplatsen som fi nns i Stadsparken, nära Stora torget.



berörda verksamhetsutövare
medverkat, bland annat PRO, 
torghandlare och polisen.

Merparten av de som deltog i 
medborgardialogen ansåg att 
torget var ödsligt och tomt och 
bland ungdomar beskrev många 
det som en ”icke-plats. Ett antal 
av de som svarade var negativa 
till vissa av fasaderna mot torget 
och beskrev dem som ”fula” och 
”tråkiga” (se bild på sidan 14). En 
femtedel av de svarande framhöll 
torgets läge, storlek och öppenhet 
som något positivt, till exempel 
vid olika större evenemang. Det 
framgick även att de fl esta 
Motalabor uppskattar att handla 
på torget, sitta på uteserveringar 
eller delta i evenemang.

En övervägande del av de som 
svarade ville ha ett lummigare och 
mer hemtrevligt torg än idag, med 
inslag av exempelvis blommande

eller vintergrön vegetation. Andra 
återkommande önskemål var ett 
större inslag av vatten på torget, 
som fontän eller damm som går 
att använda som skridskobana på 
vintern. 

”Arkitekternas
arbete ska grundas på 
ett tävlingsprogram 

som bygger på
medborgardialogens 

resultat.”

Ur Medborgardialog inom Förstudie 
Stora torget - Sammanställning

Bland ungdomar önskade
merparten fl er sittplatser vid 
statyn av Baltzar von Platen med 
möjlighet att ladda sin mobil eller 
tillgång till ett gratis wifi .

Det är viktigt att de tävlande tar 
fasta på Motalabornas önskemål 
om ett grönare torg med inslag av 
vatten - och ungdomarnas behov 
av fl er ställen att umgås. Det är 
även betydelsefullt att förslaget 
främjar möjligheten till aktiviteter 
som att sitta på uteserveringar, 
betrakta kulturevent samt att
besöka torghandlare.

Gestaltningen ska bidra till att 
lyfta fram uppskattade platser och 
fasader.



Motalas historia
Förutsättningar för Motala lades 
nästan två miljarder år sedan då 
det svenska urberget, främst gnejs 
och granit, kom på plats. Mindre 
sprickor växte över årmiljonerna 
och blev till förkastningar. Idag 
passerar en av Sveriges större
förkastningar genom
Östergötland, med början på den 
plats vi idag kallar Motala.
I Motala bildar förkastningen en 
tydlig gräns mellan slätten och 
skogen, och längs med den vilar 
många av kommunen och länets 
sjöar.

De tidiga Motalaborna fanns här 
redan på stenåldern, de levde sina 
liv där Motala ström möter
Vättern, i en krök där man är 
skyddad mot vind och höga
vågor. Där anlade man en
stenåldersby och levde på jakt och 
fi ske, två intressen som fi nns kvar 
i Motala även idag. Resterna av 
stenåldersbyn återfanns vid
nuvarande järnvägsbron då
dubbelspåren byggdes och
visade på att Motalas historia var 
elva tusen år äldre än man dittills 
trott.

Ordet Motala betyder
”Mötesplats vid helgedomen”. 
Första gången Motala nämns i 
skrift är 1288 då Magnus
Ladulås skänkte en gård på orten 
till en lagman. Motala bestod då 
av tre byar med en
kyrkobyggnad.

Kyrkan, idag Motala kyrka, har 
byggts om fl era gånger och fi nns 
strax sydöst om Stora torget.
Kyrkan fi ck sin nuvarande
utformning på 1700-talet.

Göta kanal och industrialismen
Motala är skådeplatsen för
Sveriges största
infrastrukturprojekt: Göta kanal. 
Innan Göta kanal konstruerades 
var vägen med båt eller skepp 
från östra till västra Sverige runt 
Skåne. Där tog danskarna ut en 
tull vilket ledde till stora
kostnader för svenskarna. Baltzar 
von Platen, greve, sjömilitär och 
statsråd reagerade på det och gavs 
redan 1810 rätten att bygga och 
driva kanalen. Göta kanal grävdes 
främst för hand med järnskodda 
spadar och färdigställdes inte
förrän 1832. Utöver nästan
sextiotusen personer krävde
konstruktionen mudderverk, 
slussar, verktyg och smidda delar 
i järn. Det första mudderverket 
skeppades hela vägen från
England men den stora efterfrå-
gan ledde till att en verkstad
konstruerades på plats. Fabriken 
kom att kallas Motala verkstad 
och blev startskottet för
industrialismen i Motala. I
anslutning till verkstaden
grundade Baltzar von Platen 
Motala stad.

Motala verkstad var den första 
stora industrin i Motala men fi ck 
snart sällskap av jätten Electrolux.
Två högskolestudenter uppfann 
kylskåpet och 1925 startades den

första industriella tillverkningen 
av kylskåp i en gammal
cykelverkstad i Motala. 1923 
startade en man vid namn Axel 
Holstensson en liten tillverkning 
av kristallmottagare av fascination 
inför radio. Det var grunden till 
Luxor, som 1970 var en av
Sveriges främsta tillverkare av
radio och tv. Under fl era
årtionden därefter defi nierades
Motala av tre stora företag;
Motala verkstad, Electrolux och 
Luxor. Det är positivt om Motalas 
industriella historia lyfts fram i 
förslagen, exempelvis i
materialval, pedagogiskt
innehåll eller utformning. Motalas 
industriella arv är en viktig del av 
ortens historia och en
inspirationskälla för
gestaltningen av det nya torget.

Stadsbild
Stora torgets form härstammar 
från Baltzar von Platens
solfjädersplan. Planen består av 
elva radiella gator vilka pekar mot 
en punkt ut i Vättern som kallas 
för Platens punkt. Platens punkt 
är idag utmärkt med ett
konstverk av Tommy Jerhammer 
kallat Visionärens vinkelben. Mitt 
på Stora torget har Baltzar von 
Platen ärats med en staty. Bakom 
statyn av Baltzar von Platen fi nns 
Motalas Stadshus och Stadshotell. 
Stadshotellet är ett viktigt land-
märke och besöksmål med ett 
fl ertal butiker och
restauranger i bottenvåningen.

På sidan arton visas rester av Motalas industriella arv vid Industrimuseumet i Motala.





Vid en tidigare
kulturmiljöinventering har ett 
antal byggnader i anslutning till 
Stora torget pekats ut som
värdefulla i olika grad. En av de
viktigaste och mest
karaktärsgivande byggnaderna är 
Stadshuset från 1881.
Byggnaden ritades av Carl
Lundmark i nyrenässanstil med 
putsad och rusticerad
bottenvåning. Unikt för
byggnaden är att den har
tegelfasad, vilket var ovanligt vid 
tiden för uppförandet. Stadshuset 
har tre våningar samt inredd vind 
och två odaterade gårdshus, tro-
ligtvis från mitten av 1900-talet. 
Redan när stadshuset uppfördes 
användes delar av det till hotell- 
och restaurangverksamhet, men
verksamheten utökades när
Stadshotellet uppfördes.

1923 byggdes Stadshotellet, ritad 
av arkitekt Arvid I Huss.
Byggnaden har fyra våningar i 
stram 20-talsklassicism och kröns 
av ett kopparklätt torn. Hela 
byggnaden är q-märkt i detaljplan 
då exteriören nästan är helt
intakt. Det är en av få exempel på 
1920-talsarkitektur i Motala och 
en av de mest påkostade
byggnader som uppförts i
kommunen. Viktiga detaljer är de 
spröjsade originalfönstren samt 
baldakinen vid hotellets entré 
vilken vilar på guldfärgade
gjutjärnspelare.

På Bispmotalagatan 6 fi nns
Garvaren 5 ”Cityhuset” vilket

Q-märkningen
innebär i det här 

fallet att byggnaden 
får inte rivas, att den 
är en värdefull miljö 
och att ändring av 
byggnad inte får
förvanska dess
karaktär eller
anpassning till
omgivningen.

ritades 1962 av två av
efterkrigstidens ledande arkitekter 
Sture Ljungkvist och Jon Höjer. 
Cityhuset har tidstypiska inslag 
som vågräta fönsterband och är 
ett fi nt exempel på modernistisk 
arkitektur. Alldeles intill, vid
hörnet Prästgatan/Kungsgatan 
hittas Centralpalatset, ett
fl erbostadshus uppfört 1936 av 
arkitekt Björn Hedvall. Tyvärr 
har byggnaden genomgått stora 
ombyggnationer men anses
fortfarande av vikt för
stadsbilden.

Mer om viktig bebyggelse hittas 
i Kulturhistorisk inventering av 
Motala centrum som
genomfördes år 2012. Hela
centruminventeringen fi nns med 
som bilaga till
tävlingsprogrammet. Det
gestaltade förslaget ska samspela 
med omgivande bebyggelse, och 
lyfta fram fasader av betydelse för 
stadsbilden.

Bilden högst upp till vänster visar framsidan av föredetta rådshuset eller stadshuset som det kallas idag. Bilden bredvid, till 
vänster, visar galleria Slussen. Bilden längst ner visar stadshotellet.



Ett grönblått torg
Motala ligger där sjö och skog 
möts. Genom staden fi nns ett 
grönstråk som sträcker sig från 
skogen i norr, över
friluftsområdet Bondebacka via 
Motala kyrka till stadsparken.  
Idag fattas en del av grönstråket 
genom Motala centrum och det 
gestaltade förslaget bör se till att 
stärka det med hjälp av vegetation 
på torget. 2011 antogs en
naturvårdsplan för Motala
kommun som legat till grund för 
ett antal satsningar på den
gröna infrastrukturen i och
utanför tätorten. Motala
kommun har idag ett stort antal

hotade arter varav den största 
gruppen är insekter, varav över 
hundra är rödlistade.

För att värna bestånden har tio 
fjärilsängar har anlagts i tätor-
ten och lövträd gynnas särskilt 
då många av de utsatta arterna 
lever i död ved från lövträd. Ek 
är särskilt prioriterad på grund av 
dess stora betydelse för djur och 
insekter.

Idag består vegetationen på 
Stora torget av till största del av 
lindalléer och sommarblommor. 
Alléerna längs med Kungsgatan

har idag de friskaste träden
medan de längs med
Repslagaregatan och Prästgatan 
har tagit sig sämre. Trädslaget
valdes troligtvis för att knyta an 
till de vackra gamla lindar som 
fi nns kring den närliggande
kyrkoparken vid Motala kyrka, 
men har inte tillräckligt stora 
växtbäddar. Idag kompletteras 
torgets vegetation regelbundet 
med sommarblommor placerade i 
krukor och amplar.



förslag som tas fram har en hög 
resiliens mot ett mer extremt 
klimat.

Att gestalta torget med en rik
vegetation är ett sätt att stärka 
stärka grönsambandet genom 
Motala centrum samt stärka
platsens resiliens. Även val av 
vegetation och en medveten 
utformning för att skapa skuggiga 
delar av torget är viktigt.
Eventuella nya vatteninslag som 
fontäner eller dammar ska kunna 
cirkulera sitt eget vatten, ta tillvara 
på samt använda dagvatten eller 
utformas för att på något annat 
sätt hushålla med vatten.

Flöden och målpunkter 
De allra fl esta Motalabor anländer 
till det nordvästra hörnet av Stora 
torget. Merparten av dem
kommer till fots eller med cykel 
och en mindre andel tar bil eller 
buss. Trots att det nordvästra 
hörnet är den viktigaste entrén 
till torget idag, är den och torgets 
andra entréer otydligt defi nierade 
och behöver förstärkas.

Trafi k
De tre gator som omger torget 
har enkelriktats eller byggts om 
till gångfartsgator. Även om de 
har fått nya användningsområden 
har de inte utformats för att
spegla sin nya funktion för
fotgängare. I framtiden planeras 
fl er hyrcyklar i Motala och
tjugofem mil nya cykelvägar. I 
Motala tätort fi nns idag
tvåhundra cykelparkeringar varav

nästan hälften hittas på Stora
torget. Bifogat fi nns Motala
cykelplan 2016-2030 vilken
specifi cerar hur cykelstråk ska 
utformas i centrum.
Under 2017 genomfördes en 
parkeringsräkning i Motala vilken 
undersökte antalet tillgängliga 
parkeringar samt hur hög
beläggning dessa har. Sammanlagt 
har staden runt trettonhundra 
parkeringsplatser men knappt 
hälften av dem står utnyttjade året 
runt.

I medborgardialogen framkom att 
möjligheten att parkera på Stora 
torget har ett väldigt lågt stöd 
bland befolkningen. Av de idag 
fyrtio platser som fi nns på
torget står var femte alltid tom 
och i gestaltningen av torget är 
det viktigt att utforska hur ytan 
kan tas tillvara på om inte
parkeringarna fi nns kvar. För att 
spegla Motalas ambition som en 
stadskärna att gå och cykla i är det 
centralt att utforma
gångfartgatorna så att deras nya 
funktion blir läsbar och att öka 
antalet cykelparkeringar på torget.

Restauranger, event och shopping 
– att göra på torget
Kring Stora torget fi nns ett stort 
antal restauranger som har
uteserveringar under 
sommarhalvåret.
Uteserveringarna placeras ofta 
mitt på torget, då det antingen 
saknas plats utanför restaurangen 
eller att den är i skugga under
eftermiddagen och kvällen.

Stora torget är beläget nära
Vättern och binds samman 
visuellt med sjön genom gatorna 
i solfjädersformen. Det till trots 
är det svårt att känna närhet till 
Vättern på Stora torget. Det fi nns 
en äldre ledning med sjövatten 
som ansluter vid torgets sydvästra 
hörn, men då det råder
tveksamheter kring både
ledningens skick och ägandeskap 
fi nns inga garantier att den
kommer att kunna användas. År 
2014 drabbades Motala av ett 
hundraårsregn vilket orsakade 
fl era översvämningar runt om i 
staden. Motala arbetar med att 
klimatanpassa staden och ett led i 
det är att utforma Stora torget så 
det klarar kraftigare regn i
framöver.

Den totala ytan som 
ska avvattnas på torget 
uppgår till 1,3 ha där 
ett tioårs regn beräknas 
innebära ett fl öde på 
runt tvåhundrasjuttio 
liter per sekund. Under 
ett hundraårsregn
uppgår nederbörden till 
trehundrafemtio liter 
per sekund.

I framtiden väntas
klimatförändringarna leda till 
ökad nederbörd i Östergötland 
samt längre perioder av värme 
vilket ökar kraven på att det

Kartan på sidan tjugo visar hur det stora grönstråket hade kunnat mötas i centrum.



Norr och väster om torget 
fi nns tre stora

bostadsområden. Det här är 
troligtvis anledningen till
varför många angör vid
torgets nordvästra hörn

Två av cemtrums största
parkeringar hittas även de 

väst/nordväst om torget. Det 
ökar inströmningen av folk 

från nordväst på Stora torget.

MCC, Motala Convention 
Center, är en viktig målpunkt 
som erbjuder underhållning  
likt teater och shower samt 

hyr ut lokaler för exempelvis 
konferenser och bröllop

Motala kyrka ligger i
anslutning till Stora torget och 
är en viktig målpunkt utöver 
de butiker och köpcentrum 

som omger torget.

Restaurangägare har ett behov av 
kontinuitet i den fysiska miljön, är 
de driver sin verksamhet.
Placeringen av uteserveringarna 
kan idag variera från år till år, 
vilket försvårar för krögarna. Idag 
saknas ytor för uppställning av 
uteserveringar till alla intressenter

bilväg. Flertalet event i Motala 
hålls i anslutning till, eller på,
Stora torget. Ett av de största  
eventen i Motala är
Vätternrundan vilken utgår från 
Stora torgets sydvästra hörn.
Deltagarna i Vätternrundan ställer 
upp på den södra delen av torget, 

och stensättningen gör att
tillgängligheten är låg.
Uteserveringar ska helst placeras 
i anslutning till fasader för att 
minimera avståndet från där mat 
bereds till där den serveras.
Avståndet mellan uteserveringar 
och kök får aldrig inkludera en

Kartan ovan visar några viktiga målpunkter och angörningspunkter i centrum.



mellan Bispmotalagatan fram till 
lyktstolparna, vilket är en
anledning till varför ytan hålls
öppen. Under Vätternrundan 
hålls även Hjulmarken på Stora 
torget, en stor marknad med
knallar och hantverkare.
Torghandel är ett viktigt inslag på 
många torg och så även på Stora 
torget. Idag sker torghandel i mån 
av plats och den får oftast fl ytta 
när andra event pågår.
Föreståndare för torghandeln 
beskrev svårigheterna att hitta 
kontinuerligt i sin verksamhet 
under medborgardialogen.
Det gestaltade förslaget bör

erbjuda en permanent lösning 
för placering av uteserveringar, 
torghandel och stora event med 
hänsyn till alla verksamheters
olika behov. Förslaget bör visa 
hur olika aktörer kan vara
verksamma samtidigt utan att 
tvingas konkurrera om utrymmet.

Torget för alla
Idag är Stora torget och dess 
kringliggande gator inte fullt 
tillgängliga för människor med 
funktionsnedsättningar.
En utmaning när det gäller
tillgängligheten är
stenbeläggningen samt att hela

Stora torget lutar. Det är svårt 
att ta sig in på uteserveringar och 
över torget om man är ostadig 
på foten eller behöver rullstol. 
Det saknas även sittplatser som 
är tillgängliga för människor med 
funktionsnedsättningar. Torget är 
otillräckligt upplyst vilket skapar 
känslor av otrygghet nattetid och 
begränsar möjligheten att röra sig 
över torget. När torget
omgestaltas är det viktigt att ta 
hänsyn hur torget nyttjas under 
olika årstider och tider på dygnet, 
att öka den upplevda tryggheten 
och säkerställa att torget får en
förbättrad tillgänglighet.

Ovanför syns ytan som anväds till uppställning för Vätternrundans tävlande. Pilen visar åt vilket håll cyklisterna åker från 
starten.



Drift och räddningsinsatser
Gatorna längs med Stora torgets 
norra, östra och södra sida är 
viktiga för att säkra att
räddningstjänsten når anslutande 
fastigheter om det börjar brinna. 
Idag har Stora torget full
tillgänglighet för räddningsfordon 
vid brand, för polisen samt för 
drift. 

Hela Stora torget ska även
fortsättningsvis vara tillgängligt 
för drift samt polisiära insatser. 
Polisbilar ska kunna angöra och 
parkera på torget vid behov.

Räddningsvägar ska vara öppna  
och fria från parkerade bilar, men 
brandbilar behöver inte kunna 
köra upp på, eller över, torget. 
Taxibilar behöver inte heller
kunna passera över torget men 
ska ha möjlighet att hämta och 
lämna kunder i närheten av
uteserveringar och entréer. 

Brandvägar kan förskjutas 
närmre eller längre bort från 
fasad, förutsatt att avståndet 
mellan uppställningsplatsen 
för brandbil till byggnadens 
entré aldrig överstiger 50 m. 
För att brandbilarna ska
kunna komma fram krävs en 
bredd på minst 3 m och en 
lutning på max 8 %
långledes och 2 % tvärledes 
samt tillräcklig radie för att 
kunna svänga i korsningarna. 
Kurvor ska  ha en innerra-
die på minst 7 m samt en fri 
svepradie horisontellt.

Skissen ovan visar ett exempel där det går att passera fritt som fotgängare även då uteserveringarna är uppställda. Skissen är 
gjord av Alaa Al Farhan.



Den 17 september öppnar tävlingen om att gestalta Stora torget.
Efter tävlingsstart, från den 24 september till 1 oktober erbjuds alla 
tävlande möjlighet att göra ett platsbesök samt att delta i ett startmöte. 
Tävlingen pågår under tre månader och bedöms under vårvintern.
Under april hålls startmötet inför den fortsatta projekteringen, en
möjlighet som tillfaller det vinnande teamet.

Budget
Tävlingen har fyra tävlande som 
ges en summa av 250 000 SEK 
vardera för att ta fram ett
gestaltningsförslag i enlighet med 
tävlingsprogrammet.

Byggstarten är satt till januari 
2020 och ombyggnationen har en 
budget på 30 000 000 SEK för 
entreprenad (projektering ingår 
inte i summan).

Den slutliga kostnaden för
byggnationen är viktig att ha med 
sig för tävlande när de gestaltar 
sitt förslag. Genomförbarhet 
är ett viktigt kriterium i juryns 
arbete.

Ovan visas Stora torgets vackra, värdefulla och otillgängliga beläggning av natursten. På sidan tjugosex syns Motalabron, och 
Vättern.



Inlämningskrav
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade
handlingar ska vara försedda med ett motto. Tävlingsförslag skall 
redovisa följande:
• Redovisning av analys över området – valfritt antal fi gurer/ 

diagram/volymstudier.
• Situationsplan som visar omgivande stadsbygd, skala 1:400.
• Illustrationsplaner som visar tävlingsområdet,  skala 1:200.
• Längd- och tvärsektioner som redovisar hantering av höjder på 

torget, skala 1:200.
• Fasader, skala 1:200. Enbart nödvändig om mindre byggnad,

exempelvis toalett, föreslås på torget.
• Minst två stycken valfria perspektiv, varav ett visar

solfjädersformen samt axonometri för att förstå
volymhanteringen

• Kortfattad beskrivande text som motiverar förslaget och som 
beskriver hur visionen uppfylls.

• Kortfattad teknisk beskrivning.
• Kortfattad beskrivning av hur dagvattnet kommer att tas om 

hand.

Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp till
bedömning. Modell tas ej emot. Allt inlämnat material, såväl digitalt 
som analogt, ska vara rensat på all spårbar information om
upphovsman och liknande för att garantera full anonymitet. 



vilket gäller fram
till dess att tilldelningsbeslut har 
delgivits. Sekretessen bryts efter
tilldelningsbeslut, det vill säga 
efter beslut om vinnare i
projekttävlingen.

Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska.
Tävlingsspråk är svenska. Juryns 
utlåtande kommer att ges på 
svenska.

Tävlingsarvode
Tävlingsteamen kommer
vardera att ersättas med ett
arvode om 250 000 SEK
exklusive moms. Efter korrekt 
inlämnat och av juryn godkänt 
tävlingsförslag i enlighet med 
tävlingsprogrammet. Arvodet 
utbetalas mot faktura.

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att förhandla 
med förslagsställarna av
vinnande förslag om uppdraget 
att projektera Stora torget. Finner 
arrangören skäl att frångå juryns 
rekommendation skall samråd ske 
med Sveriges Arkitekter. Om
tävlingen efter, trots att
erforderliga beslut fattats, två år 
ännu inte har lett till
projekteringsuppdrag för, eller 
inledda förhandlingar med,
vinnaren tillkommer det denne 
ytterligare en ersättning
motsvarande förstapriset.

Jury
Tävlingsförslaget kommer att 
bedömas av en jury bestående av 
åtta personer, dels politiker och 
tjänstemän från Motala kommun 
samt två ledamöter utsedda av 
Sveriges Arkitekter. 

• Hans Tevell,
Moderaterna

• Caroline Uneus.
Moderaterna

• Camilla Egberth,
Socialdemokraterna 

• Marianne Walter,
Socialdemokraterna

• Alaa Al Farhan, arkitekt,
Samhällsbyggnadsenheten 
Motala kommun.

• Alexandra Åberg,
projektledare och
landskapsarkitekt LAR/MSA, 
Samhällsbyggnadsenheten, 
Motala kommun.

• Stina Elonsson,
landskapsarkitekt LAR/MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter.

• Mattias Gustafsson,
landskapsarkitekt LAR/MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form och antal
tävlande
Tävlingen genomförs som en 
projekttävling enligt 18 kap. i 
lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU). 
Efter en öppen prekvalifi cering 
har 4 team valts ut att tävla. Efter 
avslutad tävling avser arrangören 
att förhandla, utan föregående 
annonsering, med
vinnande förslagsställare om
fortsatt uppdrag.

Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns 
gemensamma tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom
arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält” 
från 2016.

Sekretess
Tävlingen kommer att följa
Sveriges Arkitekters
rekommendation kring sekretess 
vid arkitekttävlingar. Sekretess 
gäller för upphandlingen. Att 
uppmärksamma för
tävlingsdeltagare:

• De tävlande uppmärksammas 
på att de förbinder sig att inte 
röja sitt deltagande i
arkitekttävlingen i enlighet 
med Offentlighets- och
sekretesslagen (OSL) 19 kap 
3§ 2 stycket om absolut
anbudssekretess,

Frågor rörande projekttävlingen ställs via E-avrops funktion för
frågor och svar.

Till höger syns torget samt den nya bussgatan från en av uteserveringarna på torget.



Tidplan
• 01 september:

Tävlingsdeltagare
informeras om att de gått 
vidare.

• 17 september:
Tävlingsprogrammet skickas 
ut till de tävlande teamen.

• 24 september- 1 oktober:
Startmöten med
tävlingsdeltagare

• 2 november: Sista dagen för 
att skicka in frågor.

• 16 november: Dagen svar 
senast meddelas.

• 14 december: Tävlingen 
stänger

• Mars 2019: Vinnaren
informeras.

• April 2019: Vinnaren
offentliggörs

• April 2019: Vinnande team 
bjuds in till startmöte.

• 2019: Projektering.
• 2020: Byggnation.



  9. Ortofoton.
10. Fotografi er från platsen.
11. Stadsplan från 1908.
12. Naturvårdprogram del 1:
Natur och naturvård i Motala.

Tävlingsförslag – redovisning
Tävlingsförslaget ska vara
anonymt. Samtliga planscher och 
övriga handlingar ska i nedre
högra hörnet vara försedda med 
ett motto. Bidragen skickas in 
tillsammans med ett slutet kuvert 
med en namnsedel där
förslagsställaren redovisas (med 
namn, titel, kontaktuppgifter 
samt medarbetare och deras roll i 
projekt). Alla planscher skall vara 
läsbara.

Tryckt format
Tävlingsförslagen ska presenteras 
på planscher i stående A1-format 
och får omfatta högst 6 planscher, 
numrerade 1 – 6 och monterade 
på styvt underlag. Planscherna 
kommer att ställas ut för
allmänheten. 

Digitalt format
Samtliga planscher och
namnsedel ska även lämnas in 
digitalt via E-avrop. Planscherna 
ska tillhandahållas i två
versioner, en med hög upplösning 
och en för webbpublicering. Varje 
fi l består av en fl ersidig PDF, 
namngiven med förslagets motto. 
Den ena ska kunna skrivas ut i 
full skala, och i A1 till juryn. Den 
andra PDF-fi len ska fungera för 
webbpublicering.

Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt
namnsedelformulär ska lämnas 
in elektroniskt via E-avrop senast 
2018-12-14 för att tas upp till 
bedömning. Som stöd för
bedömningen ska tävlingsförslag 
och namnsedel även skickas i
fysiskt format via post eller
budbefordran samma dag som 
anbuden lämnas in via E-avrop, 
det vill säga med poststämpel 
senast 2018-12-14.
Tävlingsförslagen ska skickas/
lämnas till nedanstående adress:
Besöksadress/adress för bud:

Carin Elf
Kommunledningsförvaltningen
Motala kommun
591 86 Motala

Märk kuvertet med
”Arkitekttävling Stora torget”
Tävlingsförslagen (monterade 
planscher med motto) kan även 
lämnas direkt till receptionen på:
Kommunhuset
Drottninggatan 2
591 35 Motala

Även för leverans med bud 
används denna adress. Behöriga 
tjänstemän att ta emot anbuds-
handlingar är Motala kommuns 
registrator Carin Elf. Receptionen 
är normalt bemannad på vardagar
måndag-torsdag 07:30 - 16:30, 
fredag 07:30 - 15:30. Begränsad 
tillgänglighet vid lunch 12:00 - 
13:00. För förslag som lämnas 
direkt till receptionen utlämnas 
kvitto som bekräftar att förslaget 
tagits emot av Motala kommun.

Juryn kommer i förekommande 
fall att rådfråga ytterligare
sakkunnig expertis avseende
frågor som exempelvis berör 
kulturarv, dagvatten, drift och 
stadens gröna element.

Tävlingssekreterare:
Anna Forsberg, Arkitekt LAR/
MSA, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär:
Daniella Ström,
Förrättningslantmätare,
Motala kommun.

Frågor gällande tävlingen
Frågor gällande tävlingen ska 
ställas till tävlingsfunktionären via 
E-avrop senast 2 november 2018. 
Svar på frågor (avidentifi erade) 
delges samtliga tävlande via E-av-
rop senast 16 november. Märk all
korrespondens med ”Stora
torget”. All kommunikation sker 
via E-avrop.

Programhandlingar
Bilagor:
1. Motala centrum 2025.
2. Stadsvisionen.
3. Medborgardialog för Stora 

torget – En sammanfattning.
4. Kulturhistorisk inventering av 

Motala centrum.
5. Område av riksintresse för 

friluftsliv för Östergötlands 
län - Göta kanal.

6. Dwg-underlag, Primärkarta.
7. Dwg-underlag, Höjder.
8. Motala cykelplan 2016-2030.

Till höger syns en broöppning på Göta kanal. Bortom bron skymtas hamnen och motormuseumet.





Gestaltning 
• Hur väl tävlingsförslagets

utformning samspelar med 
sin omgivning och ges en
framträdande roll i stadsdelen. 

• Hur väl tävlingsförslaget tar
tillvara och stärker platsens 
befi ntliga kvaliteter och 
kopplar till Vättern, statyn av 
Baltzar von Platen och
solfjädersformen.

• Hur väl gestaltningen bottnar 
i ett starkt och relevant
koncept med ett tydligt
uttryck som genomsyrar hela 
förslaget.

• Hur väl tävlingsförslaget visar 
på en inlevelsefull gestaltning 
i komposition, ljussättning 
och material val.

• Hur väl tävlingsförslaget
bidrar till en stimulerande
miljö för alla sinnen och
lyckas skapa intressanta
visuella och funktionella 
rumsliga samband.

• Hur väl förslaget svarar på 
medborgarnas önskan om ett 
lummigt och hemtrevligt torg.

• Hur väl förslaget bidrar till 
att skapa en inbjudande och 
tillgänglig mötesplats för alla 
Motalabor.

Funktion
• Hur väl tävlingsförslaget 

tillgodoser de behov som 
beskrivs i tävlingsprogrammet 
i fråga om innehåll, samband 
och funktion med särskilt 
fokus på tillgänglighet för 
alla Motalas invånare oavsett 
funktionsnedsättningar.

• Hur väl tävlingsförslaget 
uppfyller krav som ställs på 
förbättrad framkomlighet, 
mer vegetation och starkare 
koppling till Vättern.

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
krav och önskemål som ställts i programmet och 
dess bilagor:



• Hur väl tävlingsförslaget 
uppfyller de krav som ställs 
i riksintresset Göta kanal för 
att säkra bevarandet av
solfjädersformen.

• Hur väl tävlingsförslaget ger 
en fl exibilitet i användningen 
och hur väl tävlingsförslaget 
möjliggör samutnyttjande av
gemensamma funktioner.

• Hur väl tävlingsförslaget 
fungerar avseende
orienterbarhet, logistik,
framkomlighet och fl öden 
utanför och inom platsen.

• Hur väl tävlingsförslaget 
stärker kopplingen till viktiga 
noder och stråk i stadsdelen.

• Hur väl tävlingsförslaget 
uppmuntrar till att ta sig fram 
till, vistas på och passera över 
torget som fotgängare och 
cyklist.

• Hur väl tävlingsförslaget är 
utformat för att hantera de
höjdskillnader som fi nns på
torget.

Utvecklingsbarhet
• Hur väl tävlingsförslaget 

bedöms kunna utvecklas vid 
en fortsatt process utan att 
gestaltningsidén går förlorad

• Hur robust förslaget är för 
förändrade behov och
utbyggnader i framtiden. 

• Hur tåligt förslaget bedöms 
vara vid ett förändrat klimat 
med högre temperaturer och 
ökad nederbördsintensitet.

Genomförbarhet och förvaltning
• Hur sannolikt

tävlingsförslaget bedöms 
kunna genomföras inom den 
tidsplan och budget som
anges i tävlingsprogrammet. 

• Hur väl tävlingsförslagets
utformning bedöms fungera 
för framtida förvaltning
avseende på skötsel,
reparationer och underhåll.



Direkt nyttjande av förslag, helt 
eller i väsentliga delar, kan ske 
först efter avtal mellan
förslagsställarna och arrangören/
byggherren. Arrangören har dock 
rätt att i projektet dra nytta av 
det samlade tävlingsresultatet och 
idéer från samtliga tävlingsförslag 
förutsatt att det inte strider mot 
svensk lag om upphovsrätt.
Arrangören och Sveriges
Arkitekter äger rätt att public-
era förslagen i tryckt form och 
digitalt samt för utställning utan 
särskild ersättning till
förslagsställarna. All publicering 
efter anonymitetens brytande 
kommer att ske med angivande 
av förslagsställarens namn, innan 
dess med förslagets motto.

Resultatet av tävlingen
offentliggörs på Sveriges
Arkitekters hemsida,
www.arkitekt.se, samt i
upphandlingsdatabasen e-avrop 
samt på www.motala.se.
Sveriges Arkitekter och
arrangören äger rätt att publicera 
samtliga tävlingsförslag på sina 
hemsidor samt i tidningarna
Arkitekten och Arkitektur. 

Ägande, nyttjande- och
upprättshovsrätt 
Arrangören innehar den
materiella äganderätten till
tävlingsförslagen.
Förslagsställarna innehar
upphovsrätten och behåller
nyttjanderätten till sina förslag.

Utställning och publicering:
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut, 
anonymt, av arrangören. Juryns utlåtande kommer att publiceras i
samband med att tävlingsresultatet offentliggörs.

På bilden på sidan 31-32 ses Motala kyrka, den medeltida kyrkan som fi nns i direkt anslutning till Stora torget. Ovan ses en av 
torgets alléer inifrån det historiska stadshotellet

Returnering av förslag:
Förslagen kommer inte att
returneras.

Tävlingsprogrammets
godkännande
Detta program är upprättat i
enlighet med byggsektorns
gemensamma ”Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom
arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 
2016”. Programmet och
tillhörande bilagor är godkända av 
juryns ledamöter.
arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 
2016”. Programmet och
tillhörande bilagor är godkända av 
juryns ledamöter.






