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Motala genomgår en förändring. Det 
är Östergötlands Sjöstad, och håller på 
att förvandlas från industristad till 
turiststad. I den förvandlingen har  
Stora Torget en viktig roll. Ambitionen 
är att transformera torget till Motalas 
nya vardagsrum.

Uppgiften utgår från Visionen för Cen-
trum samt en medborgardialog. Målet 
är att skapa ett lummigt torg med 
stora träd, blomsterprakt och vat-
ten. Det ska vara robust och stå emot 
klimatförändringar och en förändrad 
stadsbild. Torget ska vara den sjävklara 
mötesplatsen, dit folk tar sig gående 
eller  med cykel. Bilar ska kunna ta sig 
fram men på fotgängarnas villkor.

Gestaltningen ska ta hänsyn till, och 
förstärka, platsens kulturhistoriska 
värden. Torget ska också ha en stark 
design med tidlösa material och hög 
kvalité.

Idag är torget en stor, öppen hårdgjord 
yta med kraftig lutning  som framför 

allt används för parkering. Människor 
rör sig längs gatorna, men det är få 
som finner anledning att stanna upp 
på torget. Viktiga ledord i det nya tor-
get är mångfunktionalitet, hållbarhet 
och inkludering.

Planten anropar ska tolkas på två sätt. 
Dels syftar mottot på Motalas historia 
som radiostad, dels syftar det på Plat-
en som står på torget och uppmanar 
Motalaborna att komma dit!

FÖRUTSÄTTNINGAR

INTRODUKTION 
PLATSEN

Torget kommer att bli ett flexibelt vardagsrum för alla Motalabor samtidigt som 
det kan fungera som en plats för större event och torghandel. En ny rumslig struktur 
skapar en flexibel användning av torget där det finns utrymme för både stora sam-
lingar och platser för mer personliga möten. En ny nivåhantering tillför mängder av 
sittplatser i goda lägen och utmed gångstråk. Torget aktiveras utifrån dessa platser 
och nivåskillnader, vilket gör att torget lever upp både till vardag och fest.
Torget blir mer tillgängligt för alla genom terrasseringen och det diagonala stråket 
förstärks.

IDENTITET

Ett tydligt torg fast förankrat i sin historia samtidigt som det syftar framåt. Gestalt-
ningen tar fasta i Blatzar von Platens tydliga stadsplan och i Motalas betydelsefulla 
radiohistoria. Ur detta tas ett karaktäristiskt mönster fram för hela torgets yta vilket 
blir ett mönster formgivet unikt för Motala. Dubbla trädrader på bägge sidor om 
de radiella gatorna framhäver solfjädersformen utan att för den skull skymma sikt-
linjerna. En vattenmatta med fontänlek och öppen hantering av dagvattnet lyfter 
fram vattnet på torget och stärker kopplingen till Vätterns vatten.

EKOLOGI

Motalas gröna infrastruktur stärks genom att det nya torget blir grönt och lummigt 
med träd och generösa planteringsytor. Vegetatonen skapar ett bättre mikroklimat 
vilket gör torget mer attraktivt för vitelse. Träden kronor ger skugga, bromsar vindar 
och skapar rum med olika karaktärer. I kombination med biotopplanteringar in-
spirerade av skogsbryn med rik biodiversitet och en mångfald av blommande bus-
kar, perenner och träd gynnas både folk-och djurliv. 
Dagvattnet lyfts fram som ett element som inbjuder till lek samtidigt som det tas om 
hand lokalt med hjälp av vegetationen i form av regnbäddar och genomsläppliga 
markmaterial.
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SITUATIONSPLAN 1:400

TORGETS KARAKTÄR
Det nya torget byggs upp av tre huvudkaraktärer som ger torget en stark form, tydliggör stråk, 
gör platsen tillgänglig genom terrassering, skapar fler sociala funktioner, ger mer grönska och 
hanterar dagvatten

MATTAN
Torgets nya markbeläggning letar sig ut mot omgivande fasader för att ge hela platsen ett en-
hetligt golv, en matta. Den markerar de öppna ytorna på torget för event och trafikfunktioner. 
Radiovågen är inspiration till mönstret som blir unikt för Motala och skapar identiet. Markbeläg-
gningen består av betong-stenar med inslag av natursten.Mörka linjer följer och förstärker 
solfjädersformen. Likt ljudvågor möter de en ljusare botten av stenar i olika nyanser.

LUNDEN
I anslutning till Platen-statyn anläggs en körsbärslund där uppstammade, blommande körsbär-
sträd bildar ett glest krontak i rosa. Träden står i ljust grus/stenmjöl där vattnet kan infiltreras 
direkt till trädens rötter. I lundern erbjuds en variation av sittmöjligheter med lösa möbler som 
går att flytta till bästa läge beroende på önskemål.
Lunden är en plan terrasserad yta i nivå med Kungsgatan som ansluter till den öppna torgytan 
genom en långsträckt trappa med infällda ramper. Hela trappan får funktionen av en aktiv sit-
tmöbel och mötesplats som kompletteras med lekfulla flexibla trämöbler.

TRÄDGÅRDSTERRASSEN
Den tredje karaktären är en grön oas som utgörs av väl tilltagna, lummiga, terrasserade plant-
eringar mot bussgatan i söder. Längs planteringsytorna med utblick in mot torget anläggs bre-
da träsoffor/däck där det går att sitta lugnt med planteringarna i ryggen se ut över aktivitetern 
på den öppna torgytan.Planteringarna fungerar som regnbäddar och hanterar det dagvatten 
som leds hit från torgets övre delar. Växligheten är en rik variation av blommande träd, buskar 
och perenner för att skapa biologisk mångfald och ge årstidsvariationer. 

Dagens torg har trädrader längs gator-
na, men är i övrigt helt öppet. Träden 
är dåliga. Det finns ingen vegetation 
som fångar upp dagvattnet.

Det nya torget får en lund av körsbär-
sträd i en genomsläpplig grusyta, dub-
bla rader träd längs sidogatorna samt 
regnbäddar med rik vegetation i söder. 

Det nya torget terrasseras för bättre 
tillgänglighet, får slät beläggning och 
en mångfald av sittplatser och 
aktiviteter..

Det nya torget blir bilfritt, med bara 
korttids- och handikapparkeringar 
längs gatorna. Fordon får köra enkel-
riktat, motsols, på gångfartsområde.
Cykelbanan längs bussgatan föreslås 
flyttas till södra delen av gatan.

Dagens torg har få sociala funktioner, 
få sittmöjligheter och dålig tillgäng-
lighet med kraftig lutning och ojämn 
gatsten.

Dagens torg domineras av en stor 
öppen yta som till stor del nyttjas för 
parkering.

ANALYS & STRUKTUR
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“MATTAN”

“LUNDEN”

“TRÄDGÅRDSTERRASSEN”

HPL

HPL

TRAPPA MELLAN P-
DÄCK OCH TORGET

CAFÉ, WC, TORGVÄRD

KORTTIDSPARKERING 6 
PLATSER, LÄNGS GATANS 
VÄSTRA SIDA

VATTENMATTA

CYKELPARKERING RUNT TRÄD LÄNGS KUNGSGATAN
16 PL VID VARJE STÄLL

UTESERVERINGAR

UTE-
SERVERINGAR

TRÄDÄCK
BLAND
GRÖNSKAN

RAMP TILL TORGET

TRAPPA MED 
VARIERANDE SOFFOR

HÄNGANDE ARMATURER MELLAN TRÄDEN GER MY-
SIGT LJUS. SPRIDDA LÖSA MÖBLER I “LUNDEN”

TORGET ÄR “GÅNGFARTS-OMRÅDE”.
ENKELRIKTAD TRAFIK MOTSOLS ÄR 
TILLÅTEN PÅ GATORNA.

TAXIZON PÅ HÖGER SIDA, OCH 5 
KORTTIDSPLATSER PÅ VÄNSTER SIDA 
LÄNGS PRÄSTGATAN.
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TORGET SOM MÖTESPLATS

Platens anrop kommer att hörsammas av många Motalabor. 
I gestaltningen av förslaget har stor hänsyn tagits till medbor-
gardialogen och det nya torget blir en social och mångfunk-
tionell plats. Fortsatta dialoger och att bjuda in medborgarna 
till att ta plats på och forma sin torg ska uppmuntras. Torget 
blir lummigt och hemtrevligt med utrymme för en mångfald 
av aktiviteter och platser att uppehålla sig på spridda över 
hela ytan. Det finns många typer av sittplatser, lekfullhet i 
vatten, med ljud och ljus. Man kan krypa upp på ett trädäck 
bland grönskan i ”trädgårdsterrasserna” eller dra en stol lite 
åt sidan under körsbärsträden för att få bästa solläge. 
För att ta upp höjdskillnaderna på torget har olika former av 
terrasseringar skapats. Dessa fungerar som aktivitetszoner 
och platser för möten och för att sitta och betrakta det som 
pågår på torget. Den långa trappan blir en aktiv sittmöbel 
som även förses med soffor med olika tillbakalutad vinkel. 
Soffornas baksida fungerar som bänkar vända mot ”lun-
den”. För den som behöver extra stöd finns gott om soffor och 
fåtöljer med armstöd.
Uteserveringar finns kvar längs Kungsgatan men möjliggörs 
också längs fasaden på Prästgatan. 

VATTENLEK

Fontänen mitt på den öppna torgytan är en lekfull vatten-
matta med olika höga sprut direkt ur marken. Den kan pro-
grammeras på ett överraskande sätt så att man aldrig kan 
vara säker på ur vilket munstycke det ska spruta! Vid större 
evenemang, t ex Vätternrundan, när hela det öppna torget 
behövs, stängs fontänen av och ytan kan användas till annat. 
Torghandel, som är en populär och viktig aktivitet, får gott om 
plats framför allt i den östra delen av den öppna ytan. Vinter-
tid kan isbana spolas på torget. Om den 2%-iga lutningen är 
för brant kan en tillfällig sandbädd byggas upp.

BYGGNADEN

Flest människor kommer in på torget från det nordvästra hör-
net. Där placeras en komplementbyggnad som samlar funk-
tioner som café, WC, information/torgvärd mm. Byggnaden 
får en intressant, spetsig form som gör att den inte skymmer 
sikten ut på torget. Längs ena sidan finns en generös trappa

 upp till en takterrass där man också kan uppehålla sig med 
bra utblickar över torget. Vid den lilla cafébyggnaden blir det 
servering både inne och ute, på mark och på takterrassen.
I anslutning till byggnaden finns cykelservice, wifi och 
laddningsstation för mobiler. Här kan också finnas ljudlek i 
form av trattar så besökare kan ”prata” med andra som be-
finner sig på andra delar av torget.
Torget ska fungera som en målpunkt för vardagscyklisterna i 
Motala genom att erbjuda säkra parkeringsmöjligheter och 
en servicestation för enklare reparationer och luftpump.

TRAFIK

I Motala centrum är tillgängligheten god med bil, och torget 
upptas idag till stor del av parkering. Men det finns gott om 
parkeringsplatser längs gatorna, och på taket på Citygalle-
rian finns ett stort p-däck.

I förslaget finns inga p-platser kvar på torget, bara ett antal 
korttidsparkeringar längs Prästgatan och Repslagaregatan, 
taxizon på Prästgatan och handikapplatser runt torget. Ge-
nom att öppna en trappa mellan Citygallerians p-däck och 
Repslagaregatan kommer p-däcket att bli mer tillgängligt 
från torget.

Torgets ”matta” i form av betongmarksten, är en slät, tillgän-
glig beläggning som tål trafik. Mattan når ända ut till fasa-
derna och det blir ett gångfartsområde, där man får köra 
enkelriktat motsols längs Prästgatan – Kungsgatan – Repsla-
garegatan.

Cykelbanan på norra sidan av Bispmotalagatan har ingen 
fortsättning varken österut eller västerut. Den föreslås flyt-
tas till andra sidan gatan, där det finns en bred zon mellan 
gångbanan och träden. Genom att flytta cykelbanan frigörs 
mer yta till torgets lummiga ”trädgårdsterrasser”. I väntan på 
bussen, eller när man rör sig längs Bispmotalagatan, kan man 
lätt gå upp på torget, slå sig ner intill grönskan och ta del av 
det sociala livet kring fontänen.
Det finns gott om cykelparkeringar i förslaget. Cirkulära cykel-
ställ runt träd, främst längs Kungsgatan, gör att cyklarna inte 
blir några barriärer mellan gatan och ”lunden”/torget. Längs 
Citygallerians fasad finns också utrymme för cykelparkering. 

GÅENDE

Genom att terrassera torget skapas plana ytor som har 
mycket liten lutning. Med ramp från korsningen Repslagare-
gatan – Bispmotalagatan, och trappor från Bispmotala-
gatan, kommer man lätt upp på den öppna torgytan. Den 
har en lutning på 2-3% och kantas av en lång, veckad trappa 
upp till ”lunden” och Platen. I trappan finns ramper infällda. 
Det gör att man lätt kan röra sig kors och tvärs över torget, 
och båda diagonalerna är tydliga och ger god orienterbar-
het.

ETT RESILIENT TORG

Torget är utformat för att på ett positivt sätt bidra till Mota-
las gröna infrastruktur, vilket även kan minska effekterna av 
extrema väder och ge en stadsmiljö som är mer motstånds-
kraftig mot klimatförändringar. Stödjande och reglerande 
men även kulturella ekosystemtjänster är en viktig del av 
torgets funktion.  

Vegetationen på torget har valts för att skapa struktur och 
rumslighet, för att framhäva årstidernas växlingar och de 
naturliga processer och rytmer som skapar dynamik och 
variation över tid. 
Platen får också ett egen vårdträd, en platan som kommer 
att växta sig stor och stå stabilt på torget och erbjuda sitt 
sällskap, sin skuggande och regndämpnde krona till Motala-
borna.

Ett tak av körsbärsblom bjuder in våren på torget. Stora träd 
med starka höstfärger i strikta rader längs parallellgatorna 
ramar in de öppna ytorna. I den södra delen anläggs 
lummiga, blommande biotopplanteringar med träd, stora 
uppstammade, lägre buskar och färgsprakande perenner. Att 
arbeta med biotopplanteringar är ett sätt att med inspiration 
från naturen omvandla ekologisk funktion till estetisk form i 
en urban kontext. En resilient växtkomposition drar fördel av 
kombinationen av arter med olika egenskaper och funktioner 
som gör planteringarna mer anpassningsbara till förändrin-
gar men också höjer det estetiska värdet. Urvalet av arter är 
komplext och gynnar pollinatörer och övrigt djurliv och bidrar 
på så sätt till den biologiska mångfalden. 

Ett torg med mycket vegetation bidrar till ett bättre mikrokli-
mat genom temperatursänkning som motverkar värmeöef-
fekten, bromsar vind och ger skugga på sommaren.

DAGVATTENHANTERING 

Strategin för att hantera dagvattnet på torget bygger på en 
kedja av åtgärder för olika regnhändelser. För ett normalregn,  
hanteras regnvattnet på plats genom en kombination av 
flera lösningar. 

Genom att anlägga genomsläppliga ytskikt där vattnet kan 
infiltreras, plantera många träd då trädens rotsystem suger 
upp stora mängder vatten och anlägga lummiga regnbäd-
dar i torgets södra del och lågpunkt fångas mycket vatten 
upp.  Dessa strategiskt placerade regnbäddar infiltrerar, 
fördröjer och renar vattnet från de hårdgjorda delarna av 
torget samtidigt som de skapar en grön ridå mot bussgatan i 
söder.  Stora sammanhängande skelettjordsytor anläggs för 
de träd som står i hårdgjorda ytor vilka också fungerar som 
fördröjningsmagasin. 

För att förhindra översvämning vid extrema skyfall, där 
vattnet inte kan hanteras på plats, kommer det ledas bort 
från torget längs de parallella gatorna på torgets bägge sidor 
vidare ut mot Vättern.

BELYSNING

Torget kommer att få en inbjudande och varierad ljussättning. 
Den öppna ytan blir belyst från riktade strålkastare. Viktiga 
objekt, som vattenmattan och Platen, lyses upp, men också 
trappan och själva torgytan. Några strålkastare kan ha filter/
gobos som ger effekten av att ljuset strilas genom ett blad-
verk eller genom en krusig vattenyta. Mot vegetationen i reg-
nbäddarna riktas också ljus. 

Mellan körsbärsträden i ”lunden” hänger linspända lyktor 
som ger ett varmt och hemtrevligt ljus och skapar en mysig 
rumskänsla under krontaket. Även Kungsgatan får samma 
linspända lyktor. Dessa kan specialdesignas med anknytning 
till temat. 

Längs Prästgatan och Repslagaregatan föreslås traditionell 
gatubelysning som ansluter till gatunätet i övrigt.

PLANTEN ANROPAR: FÖRSLAGET
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FASAD BYGGNAD 1:200 PLAN BYGGNAD 1:200
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SEKTION NORR-SÖDER 
SKALA 1:200

SEKTION ÖST-VÄST
SKALA 1:200
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REFERENSBILDER & 
MARERIALPALETT

DAGVATTEN & VATTEN VÄXTMATERIAL:
TRÄD

VÄXTMATERIAL: 
PLANTERINGAR

MARKMATERIAL

TRAPPA & MÅNGFUNKTION
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