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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
genomfartstrafik och
kollektivtrafiken 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 
bland annat 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.

Tävlingen arrangeras av
Samhällsbyggnadsenheten på 
Motala kommun i samarbete med 
Sveriges Arkitekter. 



Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur
adipiscing elit. In diam 
ex, laoreet vitae
condimentum tinci.

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.

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.

Strukturplanen ska innehålla 
följande:

Parkeringar
- Hundra cykelparkeringar, minst 
tio korttidsparkeringar för bil och 
fyra handikapparkeringar.

Vatten
- Öppen dagvattenhantering, 
damm, vattenlek, fontän eller 
liknande.

Stråk
- Stråk för kollektivtrafik, gång 
och cykel samt handikappanpas-
sade entréer och gångbanor.

Torgets rum
- Ytor för uteservering, torghan-
del och framträdanden. Minst 
2000 m2 sammanhängande 
öppen yta för större evenemang 
samt hämtnings- och avlämnings-
plats för taxi.

Vegetation
- Blomsterprakt och nya träd. 

Övrigt
- Fler sittplatser, luftpump för 
cykel, dricksvattensfontäner och 
belysningsförslag.





Under perioden 17 september – 14 december har fyra arkitektteamen tagit fram förslag på hur Stora torget 
kan omvandlas till Motalas hjärta och bli en självklar mötesplats för alla Motalabor.

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:
Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande, Moderaterna. 
Caroline Unéus, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Moderaterna. 
Elias Georges, andra vice ordförande i kommunstyrelsen, Socialdemokraterna.
Maj Bergendahl, andra vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, Socialdemokraterna.
Alexandra Åberg, projektledare, landskapsarkitekt LAR/MSA, enheten för Fysisk planering, Motala
kommun. 
Alaa Al Farhan, arkitekt, enheten för Fysisk planering, Motala kommun. 
Stina Elonsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, representant för Sveriges Arkitekter.
Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, representant för Sveriges Arkitekter, 

Jurygruppens sekreterare har varit Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Mats Demerlöv, Motala kommun. 

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt arbete för inläsning av förslagen, haft fyra
heldagsmöten för sitt bedömningsarbete. Sakkunniga och referensgrupper inom hållbarhet och miljö, trafi k, 
genomförande, skötsel, drift och kulturmiljö har rådfrågats under processens gång. Förslagen har varit
anonymiserade under hela bedömningsprocessen. 

De fyra förslagen har varit utställda i Folkets hus, Motala, under februari och mars 2019. Förslagen har också 
funnits tillgängliga på Motala kommuns hemsida samt Arkitekt.se.

Efter en prekvalifi cering bjöd Motala kommun in fyra team till en
projekttävling om en ny gestaltning av Motalas Stora torg samt tre av de 
omgivandegatorna. Under perioden 17 september – 14 december har 
fyra arkitektteamen tagit fram förslag på hur Stora torget kan omvandlas 
till Motalas hjärta och bli en självklar mötesplats för alla Motalabor.

Inlämnade förslag
Vi ses på Stora torget
Platen anropar
Strömma stilla
Sjöstadens gröna sluss

Deltagande arkitektkontor
WSP
Tengbom
Ekologigruppen
Topia



Efter en prekvalifi cering bjöd Motala kommun in fyra team till en
projekttävling om en ny gestaltning av Motalas Stora torg samt tre av de 
omgivandegatorna. Under perioden 17 september – 14 december har 
fyra arkitektteamen tagit fram förslag på hur Stora torget kan omvandlas 
till Motalas hjärta och bli en självklar mötesplats för alla Motalabor.

Gestaltning 
Hur väl tävlingsförslagets utformning samspelar med sin omgivning och ges en framträdande roll i 

stadsdelen.

Hur väl tävlingsförslaget tar tillvara och stärker platsens befintliga 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
materialval.

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.

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.



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.

Hur väl tävlingsförslaget uppfyller de krav som ställs i riksintresset Göta kanal för att säkra bevaran-
det av solfjädersformen.

Hur väl tävlingsförslaget ger en flexibilitet i användningen och hur väl tävlingsförslaget möjliggör 
samutnyttjande av gemensamma funktioner.

Hur väl tävlingsförslaget fungerar avseende orienterbarhet, logistik, framkomlighet och flöden 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 finns på torget.

Genomförbarhet och förvaltning 
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.



Juryn konstaterar att
tävlingsuppgiften har varit
komplex, med höga ambitioner 
vad gäller utformning,
klimatanpassning och
kulturhistorisk hänsyn. Tävlingen 
om Motalas Stora torg inleddes 
med en ambitiös medborgardialog 
och det har varit viktigt för juryn 
att invånarnas önskemål uppfylls 
i så stor utsträckning som möjligt. 
Idag uppfattas Stora torget som 
stort och lite ödsligt. När torget 
ska göras om drömmer invånarna 
om ett hemtrevligare och grönare 
torg, som även fortsättningsvis 
ska kunna rymma stora
evenemang, uteserveringar och 
marknader. Den breda
frågeställningen har resulterat 
i att torgförslagen skiljer sig åt 
både till innehåll och gestaltning. 
Bland förslagen fi nns ett klassiskt 
fi ntorg, ett terrasstorg, ett inramat 
torg och slutligen ett förslag som 
juryn snarare anser är en park. 
Sammantaget illustrerar de väl 
vilka möjligheter som fi nns att 
utveckla Stora torget.

Framtidens klimatutmaningar
Juryn tycker att det är glädjande 
att samtliga förslagsställare har 
visat stort engagemang för att ta 
sig an framtidens
klimatutmaningar, med
genomtänkta idéer om
ekosystemtjänster och återbruk av 
material från platsen.

Körsbärslundar, ekbackar och 
biotopplanteringar ger en större 
biodiversitet på torget än idag. 
Intrikata dagvattenlösningar 
gör Stora torget bättre rustat att 
hantera framtidens regn. Gatsten 
från platsen återanvänds i fl era 
av förslagen och kompletteras 
med hällar som gör torget mer 
tillgängligt. Att spara ett hållbart 
material som smågatsten ger både 
ekologiska och ekonomiska
fördelar samt knyter an till
platsens historia. Bland
tävlingsbidragen fi nns fl era
förslag som visar vägen mot ett 
mer hållbart byggande och kan 
bidra till inspiration vid
omdaningen av andra torg
runtom i Sverige.

Omsorg om platsen
Juryn har hittat många goda 
gestaltningsidéer för hur Stora 
torget kan utvecklas, men alla 
koncept är inte lika relevanta på 
just den här platsen. 

Den svåra topografi n med ett 
lutande torg har utnyttjats på ett 
kreativt sätt i fl era förslag genom 
att torget har terrasserats mot
söder. Motalas historia har varit 
en tydlig inspirationskälla vilket 
syns i den återkommande
solfjäderformen, i radiovågor på 
marken och i hanteringen av
Baltzar von Platens staty. 



Juryn vill framhålla vikten av att
förslaget inte bara reproducerar 
historiska former utan också
förvaltar platsens
kulturmiljövärden. 
Vad gäller grönskan så har den
huvudsakligen placerats mot
omgivande gator, eller delats upp 
i trädlundar utspridda på torget.
Juryn vill särskilt lyfta fram de 
förslag där vegetationen placerats 
med särskild omsorg, för att rama 
in vackra utblickar eller bidra till 
ett bättre mikroklimat.

I fl era av förslagen anser dock 
juryn att gestaltningsidéerna har 
förverkligats på bekostnad av
genomförbarhet. För att
gestaltningen ska vara relevant på 
platsen behöver den också lösa 
nyckelfrågor som tillgänglighet, 
hållbarhet och anpassning till 
kulturmiljön.

Flexibla öppna ytor behövs
Juryn konstaterar att
programkraven för torghandel, 
evenemang och uteserveringar 
inte uppfylls i samtliga förslag. 
Torghandeln har generellt sett fått 
bra placering och generöst med 
utrymme men antalet
uteserveringar har blivit för få 
i alla förslag. Uteserveringarna 
fyller en viktig funktion på torget 
idag och är mycket uppskattade 
av Motalaborna.

Både torghandeln och
uteserveringarna bidrar till att
torget blir mer befolkat.
Ambitionen är att de ska få mer 
utrymme än idag när torget görs 
om.

Juryn framhåller också behovet 
av en samlingsplats i staden med 
tillräcklig fl exibilitet för att kunna 
förändras över året och under 
dygnet. Det faktum att
sammanhängande ytor för
evenemang saknas i en del förslag
drar ner helhetsintrycket. 

Sammantaget anser juryn att fl era 
av förslagsställarna fokuserat för 
mycket på att uppfylla
önskemålen om ett grönskande 
torg och för lite på platsens
funktion som evenemangsplats. 



Efter avslutad bedömning har juryn utsett Sjöstadens 
gröna sluss till vinnare i projekttävlingen om en ny 

gestaltning av Stora torget i Motala. Juryn
rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning 

och genomförande.



Kåre Friberg
Juryns ordförande,
kommunstyrelsens ordförande.

Caroline Uneús
Ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden.

Elias Georges
Andra vice ordförande i
kommunstyrelsen.

Maj Bergendahl
Andra vice ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden.

Alexandra Åberg
Landskapsarkitekt, enheten för Fysisk 
planering.

Alaa Al Farhan
Arkitekt, enheten för Fysisk
planering.

Stina Elonsson
Representant för Sveriges
Arkitekter, LAR/MSA.

Mattias Gustafsson
Representant för Sveriges
Arkitekter, LAR/MSA.



Sjöstadens gröna sluss är det förslag som juryn anser bäst motsvarar 
Motalabornas vision om ett lummigare, trivsammare och vackrare torg. 
Torget har fått en geometrisk och elegant komposition som vittnar om 

en stor inlevelse i platsens förutsättningar och historia. Förslaget är 
mycket väl genomarbetat, från den stora skalan ner i minsta detalj.

Torgets klassiska utformning kommer att stå sig väl över tid, tack vare 
hög kvalitet i både design och material.



Ett elegant och klassiskt
stadstorg inramat av grönska
Torget är indelad i geometriska 
ytor, med en torgyta som kantas 
av en ram av grönska med plats 
för scen, dansbana och
regnträdgård. Torgytan har en 
svagt rombisk form som följer 
stadsplanens solfjädermönster. 
Den centrala platsen kan även 
fortsättningsvis användas vid 
stora evenemang som marknader, 
för skridskoåkning eller vid

Vätternrundan. Den gröna kanten 
av vegetation och dess omslutna, 
intima platser tar på ett
välbehövligt sätt ner torgets stora 
skala. Tack vare växelspelet
mellan öppna och grönskande 
ytor bedömer juryn att torget 
kommer att fungera både vid 
stora folksamlingar och då torget 
är helt tomt.

Motalas historia som
inspiration
Sjöstadens gröna sluss är det
förslag som i störst utsträckning 
tar fasta på Motalas industriella 
historia.

Raka dagvattenkanaler och ett 
fi nstämt, porlande vattenspel
anknyter till Göta kanal.
Trädrader längs omgivande gator 
förstärker ytterligare
solfjäderformen från Motalas 
stadsplan. Vattenspelet, trappor 
och sittmurar vid Baltzar von
Platens staty gör platsen till en 
självklar mittpunkt på torget. 
Skulpturen framhävs också
visuellt tack vare en öppning i 
trädvolymerna där Stadshotellets 
vackra fasad träder fram som 
fond. Solfjäderformen
återkommer även i detaljer som 
mönster på dagvattenrännor, 

något juryn dock ställer sig mer 
tveksam till. Juryn anser
sammantaget att riksintresset 
Göta kanal är väl omhändertaget 
i förslaget och framstår som en 
tydlig inspirationskälla för
framtidens Motala. 

Innovativa grepp för vatten och 
vegetation
Ett av förslaget styrkor är
hanteringen av dagvatten, något 
som gör torget till ett föredöme

vid utformningen av stadstorg. 
Kombinationen av rännor och 
nedsänkta planteringsytor medför 
att torget kommer att kunna ta 
hand om mycket stora volymer 
dagvatten, samtidigt som vattnet 
i sig är ett tilltalande inslag på 
torget. 

Även i hanteringen av
vegetationen fi nns fl era
övertygande grepp. Träd och
buskar är strategiskt placerade

placerade för att ge ett bättre
mikroklimat, erbjuda
årstidsvariation och dela upp 
torget i mindre rum. Tack vare en 
stor artrikedom har
planteringarna goda
förutsättningar att bli robusta och 
motståndskraftiga mot
sjukdomar och anpassningsbara 
till ett förändrat klimat. Den
intrikata blandningen av växter 
som blommar , ger bär och har 
fröställningar gör planteringarna







men förbättra tillgängligheten 
längs vissa stråk anser juryn vara 
en bra avvägning mellan estetik, 
viktig att bevara. Däremot kan 
innehållet i ytorna förändras bero-
ende på behov.

”Förslaget har en
lågmäld och fi nstämd
gestaltning som med
varsam hand kan

utvecklas” 

De öppna ytorna går lätt att ställa 
om vid stora evenemang,
fl er uteserveringar kan med fördel 
placeras i torgets utkant och
parkeringsplatser kan tillkomma 
på torget vintertid.

Genomförbarhet och
förvaltning 
Som helhet fungerar Sjöstadens 
gröna sluss väl avseende
genomförbarhet och förvaltning. 
Det som riskerar att bli svårskött 
är enskilda inslag som fontänen 
och gräsytan. Det är också
osäkert i vilken mån de föreslagna 
granithällarna tål driftens tunga 
fordon.

Förslaget bedöms som relativt 
svårt att bygga i etapper och 
det fi nns kostsamma inslag som 
exempelvis fontänen, stora ytor 
av stenhällar och terrasser som 
kräver schakt. Drift och kostnader 
behöver därför utredas vidare i 
fortsatt process.

fröställningar gör planteringarna 
till en prydnad under hela året. 
Andra genomtänkta inslag är att 
träden i sydväst både skyddar från 
Vätternvindar samtidigt som de 
skyler mindre attraktiva fasader. 
Den upphöjda gräsytan har
potential att bli en fi n plats att 
vistas på, men juryn ser en risk att 
den blir svårskött.

Tillgängligt för fl er
En mycket viktig aspekt i
förslaget är att göra torget
tillgängligt för fl er. Släta hällar har 
placerats längs utvalda stråk. Låga 
och sittvänliga terrasser tar upp 
höjdskillnader. Sammantaget
kommer torget att bli mer
tillgängligt och användbart för fl er 
Motalabor. Att spara
smågatstenen från dagens torg,



• Utred behovet av gräsmattan 
i torgets östra del och vad den 
kan ersättas med om den tas 
bort.

Trafi k och parkering
• Se över fl ödena runt torget,
både avseende biltrafi k,
cykeltrafi k och fotgängare. 
Fortsätt utred placering av de 
parkeringsplatser som tas bort 
från torget för att kompensera 
bortfallet så att det inte påverkar 
handeln negativt. 

• Se över möjligheten att ha
fl exibla ytor på torget som kan 
fungera som parkeringsplatser på 
vintern och uteserveringar övrig 
tid. 

Kalkyl och kostnader
• Ta fram en kalkyl för
anläggning, skötsel och drift inför 
fortsatt gestaltning. 

• Se över kostnadsdrivande
inslag i förslaget. Naturmaterial 
ska genomgående prioriteras på 
de ytor där de ger mest effekt,
exempelvis som kantstöd,
stödmurar och avtäckningar.
Natursten kan eventuellt ersättas-
av enklare material på exempelvis 
körytor.

• Viktigt att de eventuella
besparingar inte medför att 
förslagets kvaliteter som helhet 
minskar. 

Drift och tekniska system
• Utred konsekvenser av
vattenspegel exempelvis avseende 
behov av teknikhus och långsiktig 
drift. 
• Se över behov av fl er elskåp
på torget. 

Tillgänglighet 
• Studera tillgängligheten mer
i detalj, exempelvis
tillgängligheten för de gående 
som rör sig över torget från dess 
sydvästra till nordöstra hörn.

Verksamheter
• Förstora ytan för
uteserveringar så att den täcker 
det framtida behovet. Ta fram ett 
gemensamt formspråk för
exempelvis räcken och vindskydd.

• Se över möjligheten att
placera en cafépaviljong på torget, 
som kan tillföra mer liv och
rörelse året om. Toaletter kan i så 
fall placeras i paviljongen.

• Skapa fl er sittplatser på torget.

Vegetation
• Se över vilka träd som
måste bevaras med tanke på
biotopskydd.







Förslaget styrka ligger i det starka konceptet och att förslagets alla delar 
genomsyras av ett tydligt kretsloppstänk, med återvunna material,

bevarad vegetation och anpassning till mikroklimat. Tack vare att så 
mycket på torget bevaras framstår förslaget som relativt enkelt att
realisera - men det brister i hanteringen av kulturmiljövärden och

framstår som alltför schablonmässigt gestaltat. 



En grön ram runt Stora torget
Vi ses på Stora torget består av en 
yttre grön ram som omsluter ett 
betydligt mycket mindre och mer 
omslutet torg än idag. Ramen fylls 
av en stor variation av träd,
buskar och perenner som
formerar sig runt ytor för
exempelvis lek, boule och
vattenkonst. Den gröna ramen är 
ett starkt och övertygande
gestaltningsgrepp som gör det 
möjligt att successivt addera nya

verksamheter utan att idén går 
förlorad. 

Genom att placera den gröna 
ramen några meter ut i
intilliggande gata blir torget större 
än idag och ytor som tidigare varit 
förbehållna bilen en del av torget. 
Det fi nns dock en rad nackdelar 
med att placera vegetation och 
aktivitetsytor i gatan, varav den 
mest påtagliga är att stadsplanens 
historiska solfjäderform tappar i 
läsbarhet. 

Ytterligare ett par
gestaltningsmissar förtar 

förtar helhetsintrycket. Scenen i 
södra delen av torget skapar en 
tydlig baksida mot
Bispmotalagatan och
toalettbyggnaden i västra delen 
har placerats mitt i siktlinjen mot 
Vättern. 

Återbruk och ekosystemtjänster
Återbruk är ett bärande tema 
och förslaget är utformat med en 
sympatisk omsorg om det som 
fi nns på platsen idag i form av 
befi ntliga träd och
naturstensbeläggning. Det
faktum att så mycket sparats
medför dessutom att förslaget blir 

kostnadseffektivt och är lätt att 
bygga i etapper. Förslaget har 
totalt sett en stor artrikedom 
som bidrar till ekosystemtjänster 
och ökad biodiversitet. Samtliga 
befi ntliga träd kring torget fi nns 
kvar, vilket juryn dock tycker är 
tveksamt med tanke på att en del 
av träden är i mycket dålig
kondition. 

För små evenemangsytor
Förslagets största svaghet är att 
det är alltför generellt och inte 
uppfyller programmet i alla delar,

med en för liten öppen
evenemangsyta, för få
parkeringsplatser och för liten yta 
för uteserveringar. Det fi nns inte 
plats för viktiga evenemang som 
Vätternrundan. En brist i
presentationen är att skalan är 
felaktig, vilket gör ytornas exakta 
storlek svår att avgöra.

Tillgängligheten är svårbedömd 
på grund av otydlig höjdsättning 
men juryns tolkning är att den är 
relativt oförändrad. Genom att 
torget behåller sin relativt

branta lutning och har kvar
smågatstensytorna, har det 
fortsatt låg tillgänglighet för 
människor med
funktionsvariation. 

Orienterbarheten är lägre än 
idag med otydliga entréer och 
ett behov av att gå i sicksack 
för att passera över torget från 
omgivande gatuhörn. Torgytan är 
även svår att nå med polisbil och 
räddningsfordon, vilket kan få 
allvarliga konsekvenser.







Platen anropar är ett mycket anslående förslag, där rosablommande 
körsbärsträd, en generös soltrappa och en kafépaviljong blir nya

målpunkter på torgets norra del. Ett vattenspel mitt på torget ger ljus- 
och ljudupplevelser som lockar till lek sommartid. Detta är ett förslag 

med ett mycket starkt och övertygande koncept, men där hållbarhet och 
genomförbarhet inte fått tillräckligt stor uppmärksamhet.



Körsbärslund och soltrappa 
Juryn anser att den blommande 
körsbärslunden och soltrappan är 
förslagets största kvaliteter - med 
potential att förvandla Stora
torget till en verklig mötesplats 
för Motalaborna. I
körsbärslunden svävar vackra 
ljuslyktor i rosablommande
trädkronor och besökaren kan 
sitta på fl yttbara möbler i skuggan 
av träden. I lundens västra hörn 
placeras ett uppglasat café café 
med takterrass där även

praktiska funktioner som toalett 
och drift kan inrymmas.
Diagonala terrasser med trappor 
mot den öppna ytan som ger 
goda sittmöjligheter längs hela 
torgets längd.

Radiovågor på torget
Förslagets koncept Platon
anropar syns i det mönster av 
mörka radiovågor som avtecknar 
sig mot den ljusa betongstenen 
på torget. Radiovågorna anspelar 
på Motalas radiohistoria och blir 
ett unikt motiv för platsen - men 
juryn frågar sig hur läsbart temat 
är för besökaren. Den släta

markbeläggningen i betongsten 
fortsätter hela vägen ut till
fasaderna och gör torget större än 
idag. Det är en stark signal till
bilisterna att de beträder en 
torgyta på fotgängarens villkor, 
samtidigt som torget tappar sin 
klassiska form. Juryn noterar att 
det trots torgets utökade
storlek inte fi nns tillräcklig
sammanhängande yta för
Vätternrundan och att
torghandeln inte har en tydlig 
hemvist på torget. 

Tillgängligheten brister
Det tydliga greppet med ett

terrasserat torg ger fördelar vad 
gäller tillgängligheten på de plana 
ytorna, men försvårar samtidigt 
kontakten med torget från
omgivande gator.
Trädgårdsterrasserna lutar kraftigt 
mot söder vilket medför att torget 
avslutas med trappor och ramper 
som försämrar tillgängligheten 
söderifrån. Lutningen medför 
dessutom att terrasserna och dess 
biotopplanteringar blir ett
fondmotiv att njuta av på avstånd 
snarare än från själva torget. Även 
orienterbarheten brister, med

kaféet som delvis skymmer sikten 
mellan Kungsgatan och torget 
och buskage i söder som också 
riskerar att skapa en känsla av 
otrygghet.  

Natursten ersätts
Juryn anser att Platon anropar är 
utformat med för lite hänsyn till 
hållbarhet och genomförbarhet. 
Förslaget bygger i första hand på 
att nästan all natursten på torget 
tas bort och ersätts av betongs-
ten, ett grepp som juryn anser är 
mycket tveksamt både ur 

hållbarhets- och
kostnadssynpunkt. En alternativ 
lösning som presenteras är att
behålla gatstenen, vilket ställer 
nya frågor om tillgänglighet. De 
höga terrasseringarna och de 
schakter som det medför, i
kombination med ett stort inslag 
av trappor, ramper och stenmjöl 
gör förslaget mycket kostsamt, 
både att anlägga och att förvalta.

Juryn gör bedömningen att
förslaget är svårt att utveckla 
inom ramen för ursprungsidén. 







Strömma Stilla är ett förslag som nästan mer kan beskrivas som
stiliserad skog än ett torg. Hanteringen av ekosystemtjänster och

dagvatten har varit i fokus snarare än platsen i sig. Det fi nns
fantasieggande inslag som vattenlek, en ekbacke och hängande soffor, 

men som helhet är förslaget splittrat och torget har förlorat sin
funktion som evenemangsplats.



Parktorg
I Strömma stilla har Stora
torget förvandlats till en rad olika 
parkrum som Trädtorget,
Solbacken och Ekbacken och 
enbart en mindre torgyta är kvar i 
norr. I Strömma stilla kan
besökaren uppleva parkliv snarare 
än stadsliv. Vegetationen placeras 
medvetet för att skapa ett bättre 
mikroklimat, för att ge skugga 
och dämpa blåst. Trädtorget ger 
ett skyddande krontak men
medför också att stora delar av

torget blir mörka och skuggiga. 
Juryn ställer sig frågande till idén 
att göra en park här och undrar 
på vilket sätt det skulle stärka
torget som samlingsplats i staden.

Vatten och resiliens
Förslagsställarna har lagt stor
energi på utformning av
dagvattenhantering och
ekosystemtjänster och det är i 
dessa frågor förslaget har sin
styrka. Den genomtänkta
variationen av arter och det stora 
inslaget av grönska gör torget 
torget resilient vid ett
förändrat klimat. Förslagsställarna

har också intressanta tankar om 
att koppla samman torget med 
det omgivande eklandskapet, där 
den föreslagna ekkullen blir en del 
av ett spridningssamband genom 
Motala. 

Även den sociala hållbarheten 
spelar en viktig roll i Strömma 
stilla. Barnens perspektiv är väl 
omhändertaget med lekfulla
platser för vattenlek och
pulkaåkning samt blommande
perenner som lockar till sig
insekter. De föreslagna böljande 
böljande gräsytorna kan bli ett 
fi nt inslag på torget, även om

juryn befarar att gräsytorna är för 
små för lek. 

Utvecklingsbarhet och
genomförbarhet
Förslaget har stora brister vad 
gäller orienterbarhet och logistik. 
Möjligheterna att exempelvis ha 
stora evenemang på torget
försvinner helt. Tillgängligheten 
är svår att utläsa på grund av
bristande redovisning av höjder, 
men det stora inslaget av trånga 
kaféet som delvis skymmer sikten 
mellan Kungsgatan och torget

och buskage i söder som också 
riskerar att skapa en känsla av 
otrygghet.  

Natursten ersätts
Juryn anser att Platon anropar är 
utformat med för lite hänsyn till 
hållbarhet och genomförbarhet. 
Förslaget bygger i första hand på 
att nästan all natursten på torget 
tas bort och ersätts av betongsten,
ett grepp som juryn anser är 
mycket tveksamt både ur
passager, gångar, upphöjda ytor 
och trappsteg riskerar att ge

försämrad tillgänglighet. Torget 
blir mindre överblickbart och kan 
upplevas som otryggt. 

Sammantaget för juryn
bedömningen att förslaget lämnar 
mycket i övrigt att önska både vad 
gäller presentationsteknik,
genomförbarhet, drift och
anpassning till platsen. De
kulturhistoriska värdena beaktas i 
mycket liten grad. Om Strömma 
stilla skulle genomföras förlorar 
Motala ett stadstorg och får en till 
park.




