
Du har tagit cykeln och rullar ner mot stan. Vägen är välbekant, du har 
cyklat den många gånger förut. Håret fladdrar i vinden när du svänger ner 
på Repslagaregatan med sikte på Platens punkt. När du ser Baltzar torna 
upp sig på sin platå bromsar du in och parkerar cykeln vid entrérummet till 
Stora torget. Några ungdomar hänger nedanför statyn. De brukar mötas 
där för att röra sig vidare ut i staden, gå till stranden eller till butikerna. 
Vattenfallet porlar och några barn plaskar runt i vattenspegeln. Vättern 
och Göta kanal känns nära. En äldre dam har slagit sig ned för att 
läsa tidningen och äta en smörgås. Vid hennes fötter står en påse med 
äpplen som hon har handlat på marknaden. Den stora gräsmattan och 
sittplatserna i hörnan på andra sidan torget börjar fyllas med folk nu när 
eftermiddagssolen ligger på.

Du ser din vän komma gående längs diagonalen som korsar torgytan, 
hon vinkar. Det är svårt att tro att över tjugotusen personer samlades här 
för några veckor sedan för att cykla Vätternrundan. Ni går tillsammans in i 
regnträdgården, luften är behagligt sval, gräset vajar i vinden och fjärilar 
flyger ivrigt runt bland blommande perenner. På träspången vandrar ni 
över generösa planteringsytor som svalde stora mängder vatten vid förra 
veckans skyfall. Här finns skyltar med information om regnträdgårdarnas 
funktion och Motalas historia. Träspången fortsätter fram till cirkulära 
trädäck med sittplatser inbäddade i grönskan. Ni slår er ned på en 
av bänkarna. Här finns en dansbana med inbyggda högtalare du kan 
styra med din telefon. Här finns ‘speakers circle’ med en liten scen för 
mindre framträdanden. Ni följer Kulturstråket söderut via Folkets hus och 
biblioteket, för att fånga solnedgången nere vid Vättern. 

På kvällen är det spelning på torget. Ni sitter i gräset och lyssnar medan 
ni äter picknick från en av torgets restauranger. Belysningsmasterna ger 
torgytan och Baltzar ett behagligt ljus. Uteserveringarna är fulla av både 
Motalabor och turister.

Motala torg i förändring
Vi lever i en tid som kommer att innebära förändrade levnadsmönster.  
I takt med att den storskaliga handeln allt oftare sker på internet blir 
städernas offentliga rum viktiga platser för det fysiska mötet. Ett alarmerande 
klimatscenario ställer nya krav på resilient stadsplanering. Att förstärka de 
biologiska sambanden och ge utrymme för hög biodiversitet i våra urbana 
miljöer är livsavgörande. Det går att kombinera med att stärka  mångfalden 
av sociala ytor och mötesplatser i staden. De allmänna platserna som torg 
och parker fyller en central roll i att utveckla städernas hållbara struktur.

Motala torg har en snart 200-årig historia. Platsen har flera gånger 
förändrats i symbios med sin samtid. Byggnader som omgett torget har 
rivits och gett plats för nya. Träd har fällts och nyplantering har skett i nya 
formationer. Statyn över Baltzar von Platen utgör en konstant på torget. 
Genom statyn påminns vi ständigt om grunden till Motalas existens. 
Baltzars livsgärning står för ingenjörskonst; en vision att genom teknik och 
fysisk planering knyta samman Sverige. Statyn är en viktig symbol som 
lyfts fram ytterligare på det framtida torget, ett torg som i Baltzars anda 
underlättar mötet mellan människor.

Stora torget ska vara en given plats att stanna till, att mötas och umgås 
på. Platsen behöver vara uthållig mot klimat och slitage och samtidigt 
erbjuda flexibla platser som välkomnar alla stadens invånare att delta 
på lika villkor. Torget förblir en öppen och allmän plats med möjlighet 
till småskalig torghandel, tillfälliga evenemang och manifestationer, men 
framförallt ett grönt vardagsrum för Motalas invånare. Torgets gestaltning 
rättar in sig i von Platens ursprungliga solfjädersplan från 1830-talet och 
arbetar med den för att förstärka den ursprungliga kopplingen till Motala 
kyrka, Stadsparken och Vättern. Varje detalj i torgets gestaltning blir en not 
i torgets unika grundackord. Att skapa en dialog mellan tradition och nutid. 
Dåtid och framtid. Ett sinnligt torg med utrymme för vila och kreativitet, som 
inspirerar både till vardags och till fest. 

Torget blir sjöstadens gröna sluss. En sluss mellan Motalas industritradition 
och en grön klimatvänlig framtid. En sluss mellan Bondebacka och 
Stadsparken. En sluss mellan den privata bostaden och den offentliga 
Vätterstranden. 

Torgets nya platser
Torgets uppbyggnad av platsbildningar bygger på kontrasten och samspelet 
mellan den klassiska hårdgjorda piazzan och den gröna brynzonen.  
I brynzonen kan besökaren blicka ut på det öppna torget med grönska i 
ryggen. Där finns en variation av möbler och platsbildningar. Den flexibla 
piazzan skapar förutsättningar för stora evenemang, festligheter och 
flyttbart möblemang.   

Utrymme ges för det familjära och vardagliga på torget, vistelse som 
inte kostar något. En flexibel mjuk gräsyta för lek och picknick anläggs 
på den östra sidan med en inramning av planteringsytor och trädrader.  
I den lummiga regnträdgården på den västra sidan kantar sittplatser de 
cirkulära trädäcken för vistelse inäddad i grönska. Längs regnträdgårdens 
informella gångstråk i trä finns kulturplatser som Speakers circle (en scen 
för mindre framträdanden eller häng), dansbanan med bluetoothhögtalare, 
samt illustrativa skyltar som berättar om Baltzar, Motalas historia och 
solfjäderformens uppkomst. Gräsytan och regnträdgården planas ut 
med hjälp av en sittmur mot den hårdgjorda piazzan. På så sätt skapas 
generösa sittytor i den attraktiva kantzonen. 

I Vattenbrynet finns cafémöbler i stål där besökaren i anslutning till torg 
och vatten kan fika, läsa en bok eller spela spel. Baltzar inramas av 
vatten, trappor och sittmurar vilket skapar en inbjudande övergång från 
den hårdgjorda piazzan till vistelseytorna. Solhörnet kommer att bli en 
välbesökt plats soliga eftermiddagar. Samma plats spolas till isbana 
vintertid och utsmyckas då med festlig belysning. Entrérum till piazzan 
gestaltas i nordöst och nordväst. Här finns utrymme för toaletter, cykelpump 
och dricksvattenfontän. Även plats för eventuella sommarkiosker för glass 
och kaffeförsäljning. I anslutning till entrérummen vid Baltzar skapas en yta 
för torghandel som är tillgänglig oavsett om det pågår event på den stora 
torgytan. 
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Torget ligger i ett grönt samband mellan Bondebacka och Stadsparken.

Det gröna sambandet förstärks med flerskiktad grönska på torget.

Torget är vindutsatt, främst från sydväst. Bästa solläget finns på 
torgets nordöstra sida.

Trädplantering i sydväst lindrar vindproblematiken. Generösa sittytor 
tillskapas i det bästa solläget. 

Cykelstråken upplevs osammanhängande och präglas av avbrott 
och otydlighet.

Genom tydliga markeringar i mark sammanlänkas cykelstråken.

De huvudsakliga stråket för fotgängare är otydligt och visuellt blockerat 
av torgets komplementsbyggnader. 

Huvudstråket för fotgängare förstärks visuellt och tillgängligheten 
förbättras. Komplementsbyggnader får nya lägen.
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Torgets träd
Träden har en given plats på torget. De utgör ett historiskt betydelsefullt 
stadsbyggnadselement som skapar volym åt kvartersstrukturen och definierar 
torget i solfjädersplanen. Då torget är en stor öppen plats har det möjlighet 
att rymma stora träd. Förutom att tillföra grönska som behagar människor kan 
även rätt sorts träd med rätt förutsättningar utvecklas för att erbjuda värdefulla 
ekosystemtjänster. Detta innebär bland annat sval lövskugga under årets 
varmaste dagar och spridningskorridorer för insekter och fåglar.

Torget har i alla tidiga bildåtergivningar en trädkrans. Antalet träd, formen och 
utförandet har däremot växlat med tiden. De nuvarande lindarna har dessvärre 
dåliga växtförutsättningar och i princip ingen tillväxt. Motala torg är idag 
solexponerat, sluttande, hårdgjort och torrt. Dessa utsatta växtbetingelser passar 
lindträdet dåligt. Utmed den norra sidan är träden i mycket dålig kondition 
på grund av beskärningsskador. Efter yrkesmässig bedömning förefaller 
det tveksamt om träden skulle kunna utvecklas väl även med en omfattande 
växtbäddsförbättring. 

Nya större träd planteras i sammanhängande så kallade skelettjordar för 
att skapa de bästa förutsättningarna för trädens etablering och utveckling 
på platsen. Trädarter väljs som är väl anpassade för den utsatta växtplatsen 
och därmed bidrar till en resilient grönstruktur i staden. Vackra träd så som 
flikbladig silverlönn, plataner, prydnadskörsbär och korstörne. Växtbäddarna 
omhändertar även dagvatten vid de extremregn som i framtiden bedöms bli 
vanligare. Siktlinjerna ner mot vattnet tydliggörs genom ny placering av träden 
utmed sidogatorna. Trädens placering tar på så vis avstamp i historisk struktur, 
men anpassas för att skapa bättre siktlinjer och gångstråk med mot vattnet 
enligt solfjäderformen. 

I torgets gröna brynzon planteras mindre träd tillsammans med flerstammiga 
träd med stor art- och detaljrikedom. Artval i regnträdgårdarna väljs med 
hänsyn att klara både torra och riktigt fuktiga förhållanden. 

Torgets golv
Torgets smågatstenbeläggning återanvänds men läggs om och avvägs för att 
öka tillgängligheten och skapa möjlighet till planare platsbildningar och en 
skridskobana vid Baltzars östra sida. Diagonalt i väst-östlig riktning ned mot 
Motala kyrka ersätts smågatstenen med en ny slät granithäll för att öka den 
tillgängliga rörelsen över torgytan. Granithällen återkommer även i torgets 
småskaliga entrérum. 

I Vattenbrynet anläggs en genomsläpplig stenmjölsyta som samspelar med 
vattnet, cafémöblerna i stål och den fria placeringen av flerstammiga träd. 
En regnträdgård med perenner och vistelseytor förläggs i den västra delen av 
torget och i öster anläggs en sammanhållen gräsyta. De gröna ytorna ersätter 
dagens hårdgjorda parkeringsytor. De ramar in och inbjuder till variationsrik 
vistelse på torget.

Trafikytorna som omger torget har befintlig smågatstensbeläggning som 
kompletteras. Gångstråk längs gatorna får en ny plattläggning i enkelt linjärt 

karaktärsskapande mönster som utgår från de omgivande byggnadernas 
fasader. Denna nya plattläggning blir även golv till torgets restaurangzon längs 
Kungsgatan och Prästgatan. 

Stråk
Riktningen och den historiska kopplingen till Motala kyrka och Stadsparken 
tydliggörs med ett diagonalt gångstråk över torget. Det förstärker även 
kopplingen från bostadsområdena i nordväst vidare ner mot Göta kanal och 
Vättern. Beläggning med släta hällar gör stråket behagligt och tillgängligt att 
röra sig längs.

Vistelseytorna runt torget lyfts fram med markmönster, möblering och belysning. 
Gatorna som omger torget ligger i nivå med torgytan. Korsningarna som möter 
torget utförs med en höjdskillnad för att skapa en markering; att  bil- och 
busstrafiken utmed torget sker på gång- och cykeltrafikanternas villkor.
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Vid torget möts flera av Motalas viktiga cykelstråk. Längs med Kungsgatan har 
anpassningar av markytan närmast fasaden gjorts för att räta ut och tydliggöra 
mötet från kvarteren i både öst och väst, för att skapa ett tydligare, rakt 
cykelstråk. Cykelstråken ansluter till befintlig cykelväg utmed Bispmotalagatan. 
På Repslagaregatan respektive Prästgatan samsas bil- och cykeltrafik på 
körbanan.

Den nutida kulturen lyfts fram längs Kulturstråket längs torgets västliga sida 
som ansluter till Folkets hus,  biblioteket och statyn Vinkelben. Stråket införlivas 
i torget som en integrerad del av regnträdgården med dansbana, scen och 
musikspelare. 

Längs fasaderna på Kungsgatan och Prästgatan finns torgets restaurangzon 
med uteserveringar på en ny markbeläggning och med effektbelysning. 
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Klassisk form med en centrerad flexibel piazza.

På sommaren finns plats för konserter och evenemang samtidigt som marknadsstånden kan fortsätta sin verksamhet. 

Vätternrundan kan samsas med ordinarie marknadsstånd

Vintern erbjuder skridskoåkning och plats för julmarknader och lek
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Regnträdgården 
Dagvattnet på torget leds via linjeavvattning till regnträdgården. Regnträdgården 
är uppbyggd av fack som fylls var och ett efterhand vilket möjliggör ett stort 
vattenmagasin. Regnträdgården är dimensionerad för att kunna hålla mer än 
ett 10-årsregn innan det breddas ut på ledning, vilket möjliggör att även vatten 
från gator norr om torget delvis kan omhändertas. 

Vattnet som fångas upp i de olika facken infiltreras sakta ner i terrassen och 
renas på så sätt innan det når grundvattnet eller vidare ut i Vättern. 

Växterna i regnträdgården måste vara tåliga och klara perioder av både torka 
och stående vatten. Det går att likna vid den naturliga biotopen ‘fuktäng’ där 
växterna är väl anpassade för översilningsytor. Här finns en örtrik vegetation 
av arter som midsommarblomster, fackelblomster, vädd, förgätmigej och dagg-
kåpor med inslag av storbaldiga och bredbladiga gräs. 

Vattenspelet
Vid Baltzars vattendammar ska intrycket för betraktaren vara att vattnet på den 
övre nivån försvinner ner under marken vid Baltzars staty för att sedan komma 
fram och bilda en spegel framför statyn. I själva verket är det två separata 
system som cirkulerar för att kunna ha ett så självgående och lättdriftat system 
som möjligt. Det blir ett robustare system där det alltid går att ha ett vattenspel 
igång. Genom att använda en rätt dimensionerad pump som klarar att flytta 
en större mängd vatten med ett bra tryck och tillräcklig lyfthöjd sköter systemet 

sig självt utan att behöva driftas särkilt ofta. Genom att lyfta upp stenhällen kan 
ytan och pumpen lätt tömmas, justeras, rengöras eller driftas när det behövs. 
Genom undervattensstrålkastare möjliggörs belysning både för att belysa 
vattnet som den perforerade plåten vintertid.  

Trafik
Kungsgatan förblir i huvudsak bilfri, endast taxi och angöring för rörelsehindrade 
samt leveranser tillåts. Bispmotalagatan utanför projektområdet är fortsatt 
bussgata. I söder finns möjlighet att angöra torget både för drift- och 
utryckningsfordon.

Biltrafik hänvisas till Prästgatan och Repslagaregatan. På Prästgatan kan 
genomfart fortfarande ske. En parkering för rörelsehindrade är förlagd vid 
Prästgatans norra del. Utanför banken längs samma gata förläggs ytterligare 
två parkeringar för samma ändamål. 

Korttidsparkeringar centreras vinkelrätt längs med Repslagaregatan. På 
så vis kan parkering ske utan att genomfart på Kungsgatan är nödvändig. 
Parkeringar kan med denna lösning läggas till eller tas bort vid behov.

Fasader mot torget
De äldsta fasaderna på torgets norrsida lyfts fram genom släpp i trädramen 
och bildar en historisk fond till statyn av Baltzar von Platen.

Fasaderna ingår med fördel i torgets belysningsprogram. Genom en mild 
ljussättning och ett nytt skyltprogram för verksamheternas annonsering kan 
fasaderna från tiden för folkhemsbygget lyftas fram på ett tilltalande sätt.

Vatten på torget
Baltzar von Platens betydelse för staden levandegörs med en ny inramning. 
Med vattenspel med vattenspeglar i flera nivåer och möjlighet att slå sig 
ned vid statyns platå. De rektangulära vattenytorna framför och bakom statyn 
består av en tunn vattenfilm ovanpå polerad Borghamnskalksten som rinner 
över kanten från en nivå till en annan. 

Vattenytan och ett lugnt porlande vattenfall ger en visuell och ljudmässig 
tankebild av Baltzars livsgärning. Samtidigt ger vattnet en tilltalande och 
sinnlig upplevelse att vistas i närheten, det reflekterar solljuset på ett för torget 
nytt sätt. På vintern stängs vattnet av och ytan beläggs med en perforerad plåt 
som belyses underifrån.

Dagvattenhanteringen på torget gestaltas med flera sammanhängande 
regnträdgårdar och förstärker det gröna torgets prydnadsvärden och skapar 
rik biodiversitet, sociala mötesplatser och spännande lekmiljöer. Samtidigt 
fungerar det som en utjämnande vattenreservoar vid stora regnflöden. Torgets 
höjdsätts så att merparten av alla hårdgjorda ytor avvattnas genom att vatten 
leds ned i dekorativa, metalltäckta ränndalar - metallsömmar - som alla sluttar 
mot regnträdgårdarna under torgets hårdgjorda marknivå.

Vegetation
På torget finns en flerskiktad robust vegetation. Dels i form av uppstammade 
träd och flerstammiga buskträd, men också prydnadsgräs och blommande 
perenna ytor. Växtförslaget bygger på en blandning mellan olika bladverk i 
färg, form och textur. Stor vikt läggs på årstidsvariation. En blandning av tidig- 
och senblommande perenner, vinterståndare som står kvar samt lökar som 
tidigt fyller upp sin plats på våren. 

För att skapa en mångfald av pollinerande insekter är det viktigt att hela 
blommningssäsongen täcks in. Urnor med sommarblommor kan med fördel 
ställas vid ytan framför hotellet, samt vid ytan kring Baltzar von Platen. För att 
inte skymma sikten in mot och på torget är basen i perennplanteringarna låga 
marktäckare som kompletteras med solitära uppstickare. 
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Öppen fördröjningsvolym

Rening i växtbädd

undervattensstrålkastare



Belysning
Belysningsprogrammet tas fram med enhetlig design och färgsättning. 

Zon 1 – Piazzan
Fyra 8 meter höga stolpar med flera armaturer vardera riktar ljus mot
torgytan, Baltzar och den centrala granithällsdiagonalen. Armaturerna 
har olika egenskaper som bredstrålande, smalstrålande och mönsterbelys-
ning. Belysningen kan delvis vara föränderlig och anpassad till årstiderna 
eller till evenemang. De kan även ändra intensitet, riktning och mönster. 

Sittmurar och vattenfall vid Baltzar belyses med infällt linjärt ljus som 
förstärker piazzans inramning. 

Zon 2 – Regnträdgården och gräsytan
Aktivitetszoner som Dansbanan och Speakers circle belyses med lägre 
stolpar, 4 meter höga. Till dessa stolpar kan även högtalare och musik- 
anläggning kopplas. Utöver dessa stolpar får regnträdgården en effekt- 
belysning av låga pollare med små varma ljuspunkter som sticker upp i 
den vilda växtligheten. Små pollare återkommer även längs gräsytans 
östra kant i perennplanteringen som avgränsar mot trottoaren. 

Zon 3 – Yttre torgområde
Fast belysning med 4 meter höga stolpar belyser gångstråk mellan bryn-
zonen och gaturummet, i linje med den historiska trädkransen. Även längs 
Bismotalagatans möte med torget. 

Zon 4 – Gaturum
Runt torget belyses gaturummet av en fast belysning med 5 meter höga 
stolpar. 

   Torgets plats i solfjädersformen
Träden är ett historiskt betydelsefullt stadsbyggnadselement och skapar  en 
volym som definierar kvartersstrukturen. Trappor och murar som avgrän-
sar regnträdgård och gräsmatta linjerar mot Platens punkt. Tillsammans 
förstärker de torgets plats i Motalas solfjärdersformade stadsplan. 

Möblering  
Stora torget får en generös mängd nya sittplatser av olika slag. Stolar  och 
bänkar kombineras med sitt- och umgängesytor av mer informell karaktär. 
I regnträdgården anläggs en scenyta och bänkar i kanterna av de 
cirkulära trädäcken. 

Längs gräsytan och regnträdgårdens kant tas höjdskillnaderna upp med 
sittmurar med tillgängliga träbänkar i partier. I vattenbrynet finns en sitt-
mur med träsits bakom Baltzar som avgränsar perennplanteringen. Runda 
bänkar omfattar de flerstammiga träden. Intill, i stenmjölsytan, står café- 
stolar inspirerade av solfjädersformen fritt placerade kring runda bord. 
I restaurangzonen samlas uteserveringar utmed fasaderna.

Detaljeringen i torgets möbler är inspirerade av Motala stadsplans 
solfjädersform. På så vis förstärks torget av sitt sammanhang och bidrar till 
identitet och koppling till stadens historia.

SJÖSTADENS GRÖNA SLUSS

VY MOT SYDVÄST

cafémöbler i vattenbrynet trädgaller för träd i hårdgjorda ytor

mönster i linjeavvattningen som korsar torget

sittbänk omgärdar fria trädplanteringar


