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FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRSLAGET I KORTHET
Rådhustorgets nya stengolv

Klosterområdet

Framhäver det vackra stadsrummet
Kopplar till historien

Vätterns strand

Ger en flexibel användning
Apotekstomten tredelade stadsträdgård

Hamnparken

Lunden med frodig grönska och vatten
Ängen med artrikedom och ljus

Stora torget

Gården med aktivitet och samvaro

Rådhustorget & Apotekstomten
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I anslutning till Apoteket ligger apotekstomten, en undanskymd
resurs i direkt anslutning till Rådhustorget. Karaktären av baksida
och outnyttjad trädgårdstomt är tydlig även om det här finns ett
antal äldre trähus och entrén till Stadsmuseet.
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Rådhustorget ligger centralt i staden, mellan Vadstena slott och
S:ta Birgittas kloster och klosterkyrkan. Det viktiga rörelsestråket
mellan slottet och klostret passerar Rådhustorget och ger underlag
för restauranger och uteserveringar. Stora delar av torget upptas av
parkeringar och den ursprungliga stenbeläggningen är ersatt med
asfalt.
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RÅDHUSTORGET
Rådhustorget är redan idag ett av Sveriges vackraste torg med
sitt tydliga och ändå oregelbundna stadsrum, och med äldre och
nyare småskalig bebyggelse som omger torget.Viktiga funktioner,
rådhuset, banken och apoteket, hade tidigt sina givna platser i
byggnaderna mot torget och har i modern tid ersatts av andra
samhällsfunktioner, som affärer och restauranger. Få stadstorg
i Sverige har som Rådhustorget kvar en sådan harmonisk och
småskalig rumslighet, som påminner om den medeltida stadens
oregelbundna stadsrum, även om rutnätsmönstret är det rådande i
Vadstens stadsstruktur.

VISION
Rådhustorget blir ett vackert stenlagt torgrum och stadens nya
mötesplats för både aktiviteter och för vila. Ett torg för en glass
eller en kopp kaffe på uteserveringen eller för att slå sig ner i solen
eller i skuggan under ett träd. Ett torg för att handla frukt eller
blommor eller lyssna på ett musikframträdande.

ARKITEKTONISK IDÉ
Stora åthävor blir onödiga vid en omdaning av Rådhustorget och
uppgiften blir snarare att synliggöra det vackra stadsrummet,
förädla de kvaliteter som redan finns och utveckla nya tillägg.
Torgets nya gestaltning framhäver historien och lägger till nya lager
för framtiden.

Torgets golv är ett enhetlig stengolv från vägg till vägg. Stenen är
granit med små färgnyanser, lagd i oregelbundet mönster med tre
till fyra olika stenstorlekar. Friser av hällar längs torgets väggar visar
riktning och håller ihop det oregelbundna stadsrummet som ett
rum.
Torgets stengolv nyanseras genom ytor och former med avvikande
- historisk förankring
ytstruktur ochTradition
läggningsriktning
och med en annan storlek på
Identitet - delar som skapar en vacker helhet
stenen. De olika
ytorna speglar himmelsljuset på olika sätt och ger
Liv - socialt och ekologisk
därigenom en skiftning
och variation
i upplevelsen beroende på
Kvalitet - långsiktig
hållbarhet
väderlek och årstid. Det oregelbundet organiska formspråket tar
sitt uttryck från naturens egna former och antyder om spår från
ett förflutet eller en framtid.

KVALITETER, FUNKTIONER
OCH MATERIAL
Flexibel användning
Torget gestaltas för en flexibel användning som kan variera
under dygnet och under året beroende på årstid och väderlek.
Uteserveringar flyttas från fasaderna in på torget så att
Krabbegatan och Slottsgatan får fria siktlinjer och bildar naturliga
rörelsestråk för fotgängare och cyklister. Framför Rådhuset finns
den öppna torgytan för konserter och större publika evenemang.

PERSPEKTIV A, TORGET FRÅN NORR
Längs torgets västra långsmala del finns plats för torghandel och
marknadsstånd. Marknadsstånd kan vid behov utökas österut.
Vid större evenemang och händelser kan hela torget fyllas av
marknader eller olika publika tillställningar.
Sittplatser
Ytor för sittplatser och övrig möblering anvisas av torgets
stenfriser. Sittplatser med långa soffor och bänkar i trä finns i soligt
läge längs torgets norrsidor, främst vid Apoteket och stadsmuseet,
och även längs Storgatans förlängning över torget och i väster mot
Slottsgatan.
En vacker dricksvattenfontän kan med fördel lokaliseras på torget i
läget för vad vi tror är en tidigare brunn.
Nya träd
Nya träd föreslås i några lägen på torget. Träden ger rumslighet
och årstidsvariation och skugga för sittplatserna under solvarma
sommardagar.

Mot Slottsgatan i väster föreslås tre nya större träd som rumsligt
avslutar torget mot väster. Träden fungerar även som en länk in
mot torget från Slottsparken. Längs stadsmuseet planteras tre nya
mindre vårblommande träd som ger skugga till sittplatserna under
solvarma sommardagar. Mellan Apoteket och Rådhuset planteras
ett större vårdträd, förslagsvis ett valnötsträd, med karaktärsfullt
brett växtsätt och vacker och originell bladsättning.
Gränser och entréer
Mot väster förlängs torgytan hela vägen ut till Slottsgatan. Nya
träd planteras på torgsidan för att ge en rumslig avslutning av
Rådhustorget och bildar tillsammans med sittplatser både en
entréplats till Vadstenas stadskärna från väster och en entré till
Rådhustorget. Här finns information till besökare och stora ekfat
med utplanteringsväxter som ändras efter säsong. Korsningen
Storgatan / Järnvägsgatan och Slottsgatan ges en ny utformning och
beläggning som markerar gångfartsområde. Järnvägsgatan smalnas
av mot korsningen för att ge en bättre anslutning för gående
mot Rådhustorget. Mot öster och Krabbegatan/Slottsgatan dras
stengolvet fram till fasaderna i torgets förlängning.

REFERENSBILDER

Funktioner
Handikapparkering lokaliseras på torget vid hörnet av stadsmuseet
för att besökare ska nå till apoteket och i anslutning till Konsums
entré. Angöring med taxi sker i anslutning till konsums entré.
Cykelparkeringar lokaliseras längs med Storgatans förlängning över
torget, vid Apotekets entré och på den nya Apoteksgården.

Nya perspektiv
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Situationsplan
Skala 1:400(A1)

TORGETS STENBELÄGGNING

MÖBLERING
Soffor och bänkar ges en lätt och luftig karaktär
och utförs i olika längder med obehandlad ek och
med stomme av målat stål. Omfattning av soffor
och bänkar ska lätt kunna anpassas efter säsong
och även kunna tas bort på vintern. Papperskorgar,
cykelställ och övrig utrustning utförs av målat stål.
Typ A

Typ B

Rådhustorgets stengolv läggs med krysshamrad och
flammad granitsten i olika format. Det föreslagna
läggningsmönstret benämns ”roman opus”, där
stenen har storleksförhållandet 1x1, 1x2, 2x2, 2x3
och där stenarna låser varandra vid läggning. Friser
utförs av granithällar, bredd 400 mm. Avgränsning av
ytor och former på torget utförs av krysshamrad
och flammad smågatsten.
Stenläggning A

Väggarmatur

Pergolabelysning

Pollare

Stenläggning B
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ARMATURER OCH STOLPAR
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Fris av smågatsten

SEKTION A-A’
Skala 1:400(A1)
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Skala 1:100 (A3)

PERSPEKTIV B, FÅGELPERSPEKTIV FRÅN SÖDER
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Gemenskap

”Ängen ... är något av det vackraste, märkligaste och mest sinnrika av allt som vi
människor hann skapa medan vi ännu vårdade jorden på dess egna villkor”.
(Peter Nilsson. 1994. Hem till jorden) Lillsjöslåttern, Rödvattnet i Ångermanland.

Karaktärsväxter

Vara nära

ÄNG
blomsteräng med ett hav av färger
som hävdas för att behålla sin
magra jordmån och sin artrikedom

Achillea millefolium - rölleka
Allium fistulosum - piplök
Allium schoenoprasum - gräslök
Artemisia abrotanum - åbrodd
Artemisia absinthium - malört
Calendula officinalis - ringblomma
Hypericum perforatum - äkta johannesört
Mentha spicata - grönmynta
Origanum vulgare - kungsmynta
Papaver orientale - orientvallmo
Ruta graveolens - vinruta
Sanguisorba minor - äkta pimpinell

LUND
Ett frodigt fält- och buskskikt av
växter som trivs i skugga och fukt.

Fascineras

TAK
Raster av pelare, klängväxter och
träd.

FUKT
Växter som trivs i skugga och fukt,
porlande vatten

Karaktärsväxter

Karaktärsväxter
Clematis vitalba - skogsklematis
Hedera helix - vintergröna
Humulus lupulus - humle
Lonicera caprifolium - kaprifol
Lonicera peryclymenum - vildkaprifol
Rosa multiflora - japansk klätterros

Sanguisorba satureja - blodtopp

Karaktärsväxter

Meum athamanticum - björnrot

Actaea spicata - trolldruva
Allium ursinum - ramslök
Angélica archangélica - kvanne
Arum maculatum - fläckig munkhätta
Asarum europaeum - hasselört
Convallaria majalis - liljekonvalj
Galium odoratum - myskmadra
Leucojum vernum - snöklocka
Rheum palmatum - flikbladig rabarber
Dryopteris filix-mas - träjon
Equisetum hyemale - skavfräken
Iris sibirica - strandiris
Iris pseudacorus - svärdslilja
Lythrum salicaria - fackelblomster
Polygonatum odoratum - getrams

Allium fistulosum- piplök

Upptäcka

APOTEKSTOMTEN

VISION

Apotekstomten blir den grönskande stadsträdgården, en sinnenas
trädgård för att se, höra, känna, lukta och smaka. En vilsam oas
med porlande vatten och frisk grönska under skuggande träd
och klängväxter och en solig blomsteräng för blomsterprakt och
sköna sittplatser i solen. Apotekstomten blir även platsen för
marknader och social samvaro i och kring de gamla trähusen, med
verksamheter och aktiviteter som café, utställningar, kurser och
workshops.

ARKITEKTONISK IDÉ

Apotekstomten blir Apotekslunden, Apoteksängen
och Apoteksgården, en tredelad stadsträdgård som får
sin huvudentré från torget mellan Rådhuset och Apoteket.
Trädgårdens tre delar kompletterar varandra och ger därigenom
upplevelser och kvalitéer under årets alla årstider. Trädgårdens
grönskande delar, lunden och ängen, byggs upp med en stomme
av medicinalväxter. Här är den biologiska mångfalden stor och
pollinerande insekter gynnas och här kultiveras växter som har
hållit oss friska i århundraden.

KVALITETER, FUNKTIONER
OCH MATERIAL
Apotekslunden
I Apotekslunden finns växter som trivs i skugga och fukt,
huvudsakligen med ursprung från Minde Asien, Kaukasus och
Kina. Här är det frodigt, fuktigt och tätt med fältskikt, buskskikt,

PERSPEKTIV C, APOTEKSÄNGEN FRÅN VÄSTER
klängväxter och träd. Klängväxter klättrar på en pergola av
ekstockar och stålstag.Vatten rinner genom trädgården i en ränna
ovan mark från vattenkaret på torget. Gläntor släpper ned solljus
till sittplatser mitt i det gröna. Friser av granithällar leder in i
trädgården från torget och ger mönster på gångytor och kanter till
planteringar.
Apoteksängen
Innanför en formklippt häck av idegran finns den solbelysta
Apoteksängen, en blomsteräng med växter med ursprung från
medelhavets torrängar och magra stäppmarker i öster, tex
Ryssland, Iran och Mongoliet. Ängen får ett blomsterflor med
ett hav av färger under sommaren och hävdas enligt traditionella
metoder för att behålla sin magra jordmån och sin artrikedom och
blomning år efter år.
Apoteksgården
Apoteksgården med de äldre trähusen iordningställs som gårdsytor
med grus för flexibel användning. Ett nytt vårdträd, exempelvis
tulpanträd, planteras på gården och de befintliga björkarna tas bort.

Rosor planteras i lämpliga lägen, samt lökar i gräsmattorna, speciellt
klosterliljan Luecojum vernum.
Entréer och kopplingar
Stadsträdgården får sin nya huvudentré från torget mellan
Rådhuset och Apoteket och annonseras mot torget med ett
storslaget vårdträd, ett valnötsträd, och ett vattenkar med porlande
vatten. Här anas trädgårdens grönska från torget och besökaren
bjuds in på grusade gångar först till Apotekslunden och sedan
vidare till Apoteksängen och Apoteksgården.
Från Sjögatan i norr behålls befintlig entré mellan trähusen.
En ny mindre entré med grind kan öppnas mot befintligt
bostadskvarteret. Från Rådhustorget behålls entrén till Apoteket
inlastning och till Museet och Apoteksgården. Mot Krabbegatan
i nordväst tas befintligt staket bort och kvarteret öppnas upp på
samma sätt som mot Sjögatan. Bakgatan får därigenom en enklare
koppling in i Apoteksgården. Alla dessa öppningar och entréer
bidrar till att öppna och tillgängliggöra den nya stadsträdgården.
Informationsskyltar sätts upp och entréytor markeras med låga
ljuspollare.

PERSPEKTIV D, APOTEKSLUNDEN FRÅN ÖSTER

REFERENSBILDER

Att hålla sig med sitt eget apotek beskrivs i historiska texter kring
trädgårdens nytta.Varje sjukstuga och kloster, läkare och apotekare,
även vanliga hushåll odlade sina läkeväxter själva. Så också i
Vadstena med sin speciellt rika trädgårdshistoria med Sveriges
första trädgårdsmästare Johan Päterson, med ansvar för munk- och
nunneträdgårdarna.
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KONSTNÄRLIGA ARBETEN OCH LEKVÄRDEN

BELYSNING
Rådhustorgets belysning har två olika
huvudfunktioner. Dels ge ljus på torgets yta för
en trygg och säker plats att vistas på, dels ge ljus
åt torgrummets fasader för rumsupplevelse. Med
ljus på de vertikala ytorna, upplevs hela torget
som ljust.

Sjögatan

Stolphöjden som skall vara drygt 4 meter,
underordnar sig torgets skala med den låga
bebyggelsen som referens. Armaturer med
ett halvavskärmat ljus som både riktas ner
mot mark och ett mjukt sken runtomkring på
människor och fasader. Armaturen som föreslås
har en klassisk lyktform, men med ett modernt
uttryck ur ett standardsortiment och med
tidsenlig ljusteknik. Stolpen ges något robusta
dimensioner för en dignitet värdig torget. Med
sin placering runtom torget (ca 6m från fasad
och ca 15m stolpavstånd) bildas en tydlig visuell
vägledning, som beskriver stadsrummets form.
Med små effektiva spotlights monterade på en
del av stolparna, lyfts vissa betydande byggnader
fram och bildar därmed fokuspunkter.

Grus

Ny sekundär entré

NYTT LÄGE FÖR
OFFENTLIGA
TOALETTER

FLÖDE FOTGÄNGARE

REFERENSBILDER
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TEKNISK BESKRIVNING
Rumsanpassad soffa

Befintlig toalett på torget rivs och ny toalett
anläggs i norra gårdshuset på Apoteksgården.
På platsen för den gamla toaletten förläggs det
stora vattenkaret med porlande vattenstrålar.
Vatten och avlopp finns redan framdraget
till denna plats, och schakter kan därigenom
minimeras.

APOTEKSÄNGEN

Krabbegatan

Apotekstomten som blir en oas knuten till
torget, ges en mer intim och lågmäld belysning.
Pergolornas stolpar i Apotekslunden förses med
enkla geometriska armaturer för ett nedåtriktat
ljus. Ljuspunktshöjden som blir ca 2,5 meter
över mark, ger en mänsklig skala och ljuset som
faller på stolpens finsågade yta av ek, beskriver
dess materialitet på ett vackert sätt. På utvalda
platser kan stolparna även förses med små
spotlights för ett riktat, scenografiskt ljus på
planteringar, träd eller objekt.

Konstruktioner och schakter i mark undviks
i största möjliga omfattning.Växtbäddar i
stadsträdgårdens grönskande delar överhöjs och
förses med droppbevattning.

FLÖDE TRAFIK

Caféservering

APOTEKSGÅRDEN
Befintligt Bergamottpäron

Vattenränna

Gräsyta

Vårdträd, Tulpanträd - Liriodendron tulipifera

APOTEKSLUNDEN

Apoteksängen förses med drygt meterhöga
pollare. Pollarna ges samma karaktär som
pergolastolparna men med något nättare mått.
Pollare placeras även vid entréer mot Sjögatan
och Krabbegatan.

TILLGÄNGLIGHET
Ny entré - kvarteret
öppnas upp och
staket tas bort

Cykelställ

Pergola

Rådhustorget och Stadsträdgården utformas
med släta markbeläggningar som ger god
tillgänglighet. Friser av hällar ger ledstråk och
ökad orienterbarhet för både torget och
trädgården. Fasader hålls fria från möblering och
trappsteg till butiksentréer tas bort i största
möjliga omfattning för att öka tillgängligheten.

Apotek

Apoteksgårdens träfasader får väggmonterade
armaturer med karaktär som överensstämmer
med arkitekturen och tidsandan. Det kan tex
vara klassiska stallyktor eller kopparlyktor.
Generellt skall färgtemperaturen vara 3000K
inom hela tävlingsområdet, förutom på
Apotekstomten, där vi väljer ett mer varmtonat
ljus på 2700K.

Museum
Grusgång

HUVUDENTRÉ TILL
STADSTRÄDGÅRDEN

Japansk klätterros
Cykelställ

Vattenkar

Vårdträd, valnöt - Juglans regia

Prydnadsapel - Malus ’Evereste’

Soffa
Fris av granithällar

DAGVATTENHANTERING

HKP-parkering

Slottsgatan

Rådhuset

Belysning

Uteservering

Flammad smågatsten

Granitbeläggning

ENTRÉPLATS MED
INFORMATION

Konstruktionen av överbyggnader kan anpassas
för lokalt omhändertagande av dagvatten
genom möjligheten att låta förstärkningslagret
utgöra fördröjningsmagasin. För torget leds då
dagvatten in i förstärkningslagret genom brunnar
och gallerrännor. För apotekstomten används
genomsläppliga slitlager och dagvatten kan då
ledas genom infiltration i slitlagret, via sätt- och
bärlager, till förstärkningslager. Dagvatten leds
även direkt till växtbäddar och träd. Hantering av
överskottsvatten vid skyfallsregn som ej kan tas
om hand lokalt behöver utredas vidare.

Gamla banken

Hamnparken

För både Rådhustorget och stadsträdgården
föreslås att lekvärden för barn och vuxna
utvecklas och utformas tillsammans med
konstnärer. Detta kan vara i form av
lekskulpturer eller detaljer i torg- och
trädgårdsmiljön, som till exempel kikare
utformade för barn eller andra interaktiva
föremål.Vid entrén till stadsträdgården från
torget är det stora vattenkaret ett exempel på
tänkbar konstnärssamverkan. I Apotekslunden
och Apoteksgården kan ytor få utvecklade
lekvärden och även vissa av trähusen på
Apoteksgården kan inrymma nya lekmiljöer.

Kikare

Granitbeläggning

Dricksvatten

ETAPPINDELNING

Uteservering

Cykelställ

Dubbelsidig Soffa
Flaggstång

Cykelpump

Kikare

Cykelställ
Belysning

Taxiangöring

HKP-parkering

Fris av granithällar

1.

Torgets östra del framför Rådhuset byggs
om. Toalett rivs och ny toalett byggs i ett
av trähusen.

2.

Torgets västra del samt korsningen 		
Slottsgatan/Järnvägsgatan.

3. Storgatan
Apotekstomten kan antingen byggas i 		
samband med Torgets etapp 1, eller som en
egen etapp, då med angöring från Sjögatan.

Situationsplan
Skala 1:200 (A1)
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