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Torget delas in i mindre fält som hakar i byggnaderna kring platsen  
och ger en ryggrad och stöd för rumsligheter och funktioner.

Vi inspireras av den historiska kvartersstrukturen  
och låter dess lapptäcksverkan influera torgets utformning.

Vi tar avstamp i det historiskt öppna  
och oprogrammerade torget

MORGONDAGENS PLATS MED EN MOGEN SJÄL
Vi inspireras av Vadstenas textila arv och låter vårt förslag växa fram steg-
vis - vi väver, knypplar, lägger tråd på tråd och skönjer en starkt flätad och 
samtidigt finkänslig ny personlighet växa fram i Rådhustorgets framtida ge-
stalt. Tidlöshet, lugn och magisk atmosfär är ledord i vår process där den 
sakrala historien lever vidare i dagens mångfaldiga värld.

Varmt vardagsrum
Vi vill ge Vadstenaborna ett varmt vardagsrum att lära känna och göra till 
sitt. I dialogen berättar medborgarna att de önskar en större öppen yta och 
mötesplats med inslag av vatten, grönska och sittplatser. Dessa värden blir 
tyngdpunkt i förslaget som ger ett starkt och enkelt modernt tillägg. Det 
inspireras av historien utan att dominera över den, visar ärligt det nutida 
lagret och tar hänsyn till kultuhistoriska värden i den låga bebyggelsen och 
det medeltida gatunätet.

Dualitet i öppet torg och lummig trädgård
Rådhustorget har genom historien varit en stor öppen plats, med utrymme 
för alla möjliga evenemang och händelser, formella såväl som spontana. Vi 
låter detta golv vara starten i vår berättelse. Vi vågar lämna torget öppet och 
satsar på den sprudlande grönskan i Apoteksträdgården och Hamnparkens 
lövsal som ger en grön fond och lummiga inslag som inramning till torget. 
Genom att renodla torget som en stadsmässig plats blir kontrastverkan och 
kontaktytan med parken, trädgården och Vättern ännu starkare.

1. SKIMRANDE GOLV VÄVER PLATSEN
Den enklaste form av byggsten - stenblocket - i samma gråskimrande gra-
nit men i några olika format, fyller hela golvet och spänner från fasad till 
fasad och väver en generös matta. Återhållsamt och poetisk magi uppstår 
med inspiration från Märta Måås mattor, där enkla fält i olika läggningsrikt-
ningar och ytbehandling skapar liv åt den öppna ytan. Var tillgängligheten 
kräver det väljs en ytbehandling med sågad ovansida som flammas eller 
krysshamras till en jämnare yta än den råkilade. Vi skapar ett inbjudande 
torg knutet till sin historia.

Lugn och lätt sluttande yta
En logisk höjdsättning där torget sluttar som en sammanhållen yta från sin 
centrala punkt ned mot Apotekstomten respektive Slottsgatan ger ytterliga-
re en dimension av samlande form. Entréer görs tillgängliga via en enkel 
trottoarkant i Storgatans förlängning.

2. LUMMIG APOTEKSTRÄDGÅRD ÄR TORGETS MOTPOL
Som fond till torget vid Rådhusets hörn kikar Apoteksträdgården fram som 
en lummig kontrast till det öppna rummet. Historiska kartor visar att mar-
ken bakom apoteket en gång bestod av odlingstegar hela vägen till Vätterns 
strand och tillsammans med apotekets läkande funktion lägger det grunden 
till vår dröm om en nyttoträdgård med inspiration från medeltidens medici-
nalväxter och 1700-talets geometriska trädgårdskonst. 

Vårdträd, fruktlund och odlingsbäddar
Bergamottpäronträdet ges utrymme att växa sig ännu större som platsens 
centrala vårdträd, fruktträden får grannar i en myllrande fruktlund som 
skänker skugga och den stora gräsytan omvandlas till ett rutnät av odlings-
bäddar vända mot väster för örter, lökar och nyttoväxter med kulturhistorisk 
koppling.

3. TRE ANKARE SAMLAR OCH BERÄTTAR PLATSENS HISTORIA
Torget och trädgården har två tydliga karaktärer och de ges en ännu större 
mening när vi ankrar dem med platser för vistelse och samvaro. Tre huv-
udnoder med egna karaktärer markerar entréer och samtidigt hörnor för 
utblickar - en sittplats i solen, en lekfull skulptur och ett porlande vatten 
representerar på olika vis Vadstenas historia och framtid.

Knyppelnålarna
I torgets nordöstra hörn, där storgatan snart tar vid, är solläget perfekt. Ädla 
sittmöbler i stabilt gjutjärn hämtar inspiration från knyppeldynans nålar - 
här föds Storgatans spetsmönster blåsippan som rinner vidare i gatans av-
vattningsränna. Materialen är gedigna och framtidens slitage kommer att 
ge dem karaktär och själ, de blir bara vackrare med åren!

Lekskulpturen
I torgets södra del, på den grusade ytan närmast Slottsgatan, ges plats för 
ett lekfullt och skulpturalt objekt som i större eller mindre grad kan använ-
das för lek, sittplats eller helt enkelt estetisk upplevelse. Vi vill bjuda in en 
konstnär att utforma platsen med skulptur eller annan form av installation, 
i förslaget illustrerat med idén om knyppelpinnar som blir till klätterformer 
och informella sittytor.

Vattenspelet
I Vadstena har pilgrimer genom århundraden stannat för att vila och åter-
hämta sig och vattenbrunnen är en symbol för liv och hälsa. I Apoteksträd-
gården tolkas brunnen som en vattenspegel i det tredje ankaret, med por-
lande vatten och glittrande yta som plockar ner himlens skimmer som en 
glänta under träden. En tapp för bevattning av trädgården ger brunnen inte 
bara en estetisk funktion utan också en praktisk användning.

NATURLIGA ENTRÉER I TORGETS HÖRN
En viktig entré in mot Rådhustorget utgörs av förlängningen av promenadvä-
gen genom Hamnparken. Denna entré förstärks och blir mer stringent gen-
om att platsens entrématta öppnas mot parkens gångstråk, med möjlighet 
till ett upphöjt övergångsställe över Slottsgatan.Torgets material möter om-
givningen vid Storgatan och Krabbegatan på ett naturligt sätt där smågat-
sensbeläggningen löper vidare längs med gatorna. Möbleringen passas in i 
gatunätet så att siktlinjer hålls fria mot de anslutande gatorna.

TRÅDAR VÄVER FÄLT
RÅDHUSTORGET OCH APOTEKSTOMTEN VADSTENA

STADENS RUTNÄTPLATSENS HISTORIA TORGET OCH TRÄDGÅRDENPLATSENS FÄLT TRE ANKARE

En skimrande generös matta av granit täcker torget - i kontrast till  
en livligt prunkande stadsträdgård bakom apoteket. 

Välkomnande, inspirerande och identitetsfulla platser  
att möta och minnas  adderas vid platsens entréer.

Ett tillåtande och inbjudande torg som med ädel enkelhet möter en grön oas.

Två distinkta karaktärer och tre viktiga ankare 
bildar torgets och trädgårdens stomme
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sittplatser Trädankare

Tvärsektion A skala 1:400 Längdsektion B skala 1:400

�exibelt nyttjande: vintersäsongeventssommar�exibelt nyttjande: sommarsäsong

Övergripande rörelsemönster, målpunkter Cykel parkering och anslutande stråk

Parkering hkp taxi Transportvägar och angöring + hänsyn yill transportvägarMarkvärme

Stanna upp

FLEXIBELT NYTTJANDE

Sommarevenemang
Vid koncerter och andra evenemang blir den 
öppna ytan platsen för scenen. Flaggorna hissas 
och miljöanpassade hinder placeras ut temporärt 
längs Slottsgatan och vid anslutande gator. 

Stämningsfull vinterkväll
Vinterstämning skapas med julgran på torget 
framför rådhuset, julbelysning i trädgården och 
julmarknad där uteserveringar annars tar plats. 
Den flexibla ytan kan också byggas upp med 
isbana (blå yta i diagram)

Sittplatser
Parksoffor placeras i linjära stråk, med möjlighet 
att montera ner under vintersäongen. Platsens 
ankare fungerar också som informella sittplatser 
under hela året.

Träd
Befintliga träd (mörkgröna) sparas, med undan-
tag för björkar som växer för nära fasader och 
lindar som är i dåligt skick. Nya träd (ljusgröna) 
kompletterar trädgården och bildar en lummig 
fruktlund i den södra delen som vätter mot torget.

Platsens tre ankare
Entrénoderna förstärks med tre skulpturala 
funktioner: sitt, lek och vatten. Dessa tre element 
blir torgets naturliga mötesplatser och markerar 
samtidigt viktiga entréer.

Sommarvardag
En dag under högsäsong är ytan för uteserve-
ringar och många sittplatser maximerad. I övrigt 
hålls torget öppet för att kunna samla många 
människor.

FUNKTIONER OCH ANVÄNDNING

GÅ, CYKLA, STANNA TILL

BILAR OCH ANGÖRING

Angöring
Två parkeringar för rörelsehindrade (lila) placeras 
med närhet till apotek och matbutik. Taxiplatser 
(röda) förläggs längs med Slottsgatan för att 
minimera fordonstrafiken på torget. Färdtjänst 
kan angöra torget på samma sätt som leverans-
bilarna.

Övergripande rörelsemönster
Genom att funktionerna ges distans mot fasader 
öppnas kontakten med Krabbegatan samt Hamn-
parken och förlängningen av Storgatan. Passage 
in i trädgården ger torget en mittaxel. Det flexibla 
golvet ökar kontakten med torgets målpunkter 
och gör rörelserna mera flödande än idag.

Cykling och cykelparkering
Inga cykelbanor föreslås på torget utan gående 
lämnas företräde. Cykelparkeringar förläggs vid 
torgets entréer vid muséet och Slottsgatan samt 
vid de två viktigaste målunkterna apoteket och 
matbutiken. Vid den södra parkeringen ges också 
möjlighet att pumpa cykeln. 

Vistelsenoder
Ankare och stråk ger platser att stanna upp och 
vistas på. Dessa blir natrliga magneter eller  
tyngdpunkter på torget och i trädgården.

Transport
Diagrammet visar schematiskt körbara stråk över 
torget, med anslutning till butiker och restau-
ranger. Ytan skyltas som gågata, fordonstrafik 
passerar på gåendes villkor och märks inte ut 
med särskild beläggning eller avgränsning.

Markvärme 
Passagerna över torget, mellan Storgatan och 
Slottsgatan samt till Apoteket hålls snö- och
isfria med hjälp av markvärme i befintligt stråk i 
Storgatans förlängning samt centralt över torget 
till apotekets entré.
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INKLUDERANDE GOLV
Torgets golv är förslagets grundläggande materialitet. Ett sammanhängan-
de material med olika ytbehandling och skalindelning ger en lugn bas och 
samtidigt en levande yta. Lapptäcket av olika mattor ger också möjlighet 
till flexibilitet, där typerna kan disponeras utifrån behov och användning på 
torgets mindre delar.

Smågatstenen utgör en stor del av golvet och ger torget dess levande 
charm som knyter platsen till historien. Den kan varieras i råkilad form 
som ger en grov yta, och kombineras med återanvända stenar som ger ett 
mjukare intryck. 

TILLGÄNGLIG YTBEHANDLING:  En sågad och flammad variant smågats-
ten föreslås användas på mindre platser framför entréer för ökad tillgäng-
lighet, men lämpar sig inte på stora ytor som fullt tillgängligt material för 
personer med nedsatt funktions-, eller rörelseförmåga. I tillgängliga stråk 
kring hela torget och på utvalda ytor väljs istället hällar i olika format och 
läggningsriktningar: från små block på 20x20 cm till större format i fallan-
de längder. Den samlande ytan vävd av flera fält kan ses som ett ramverk 
som ger flexibilitet i den fortsatta gestaltningsprocessen, där exakta 
dimensioner på stenar och plattor kan varieras utan att gestaltningsidén 
äventyras. Till höger visas ett förslag på materialpalett.

TILLGÄNGLIG HÖJDSÄTTNING: Tillgänglighet till butiksentréerna kring 
torget löses med en trottoarkant längs med Storgatans sydöstra fasad. 
Genom en något justerad höjdsättning av torgytan kan höjdskillnaden 
begränsas till  max 20 cm och butikerna nås via plan yta norrifrån, med 
undantag för Glassmagasinet som nås tillgängligt söderifrån.

Rådhustorget en tidig vårdag. Knyppelnålarna i välkomnar mot Storgatan och Apoteksträdgården i fonden ger tillsammans med Hamnparken torget dess gröna ram.

Exempel på papperskorg, soffor, cykelställ, markfästen och savgränsningar i dova kulärer.

Sittmöblerna inspireras av knyppeldynans nålar.
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MÖBLER OCH UTRUSTNING
GEDIGET OCH FUNKTIONELLT MÖBLEMANG
Bänkar, belysningsarmaturer, cykelställ och papperskorgar gör inte väsen av 
sig utan tar ett steg tillbaka för att låta det skimrande golvet och de konst-
fullt utformade ankarna tala. Uteserveringar tar plats på torgets sceneri un-
der sommarhalvåret, och när de plockas in under vintern får det historiskt 
öppna torget sitt fulla utrymme.

UTESERVERINGAR: Förslaget medger total flexibilitet för serveringsytorna. 
De kan placerar i nuvarande läge men föreslås flyttas förskjutas för att ge 
luft åt fasader och skapa kontakt med vattnet i form av glimtar mot Vättern. 
Fördelen med det flexibla golvet är att torget blir hållbart på lång sikt då 
restaurangverksamheter kan skifta under årens lopp. För att styra upp den 
estetiska upplevelsen ges avgränsningarna till serveringarna en enhetlig 
utformning för att rama in de olika lösa borden, stolarna och parasollen. 
Enkla räckesmoduler i mörk lackerat stål ger en flexibel lösning som går att 
reproducera.

SITTPLATSER: Enkelt men stilrent formade bänkar i trä placeras längs med 
fasaderna som komplement till de mera informella sittplatserna vid knyp-
pelnålarna. Soffor med rygg ger extra stöd för dem som mest behöver möj-
lighet att vila. Bänkarna kan plockas in vintertid för att förenkla snöröjning 
och sandning.

ÖVRIG UTRUSTNING: Papperskorgar, cykelställ, markbrunnar och annan 
kompletterande utrustning väljs i en dov färgskala som smälter in på plat-
sen. Utrustningen ska också enkelt gå att montera ned för anpassning till 
olika behov under årets säsonger.

TILLFÄLLIG MÖBLERING: Vid evenemang och högtider kan särskild möble-
ring eller teknisk infrastruktur krävas. Förslaget medger ett rutnät av teknisk 
försörjning (gömda eluttag etc) för placering av marknadsstånd, julgran 
eller vinterbelysning. Miljöanpassade hinder gjuts förslagsvis i betong och 
placeras ut temporärt vid behov, i en form som samspelar med kyppelnålar-
na nedan.

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
En omgestaltning innebär oundvikligen utnyttjande av jordens resurser 
och potentiell påverkan på klimatet. Varje val ska därför göras med tanke 
på transport, produktion och livslängd. Förslaget tar utgångspunkt i  ett 
långsiktigt perspektiv där åldrande är något positivt. Material som granit, 
gjutjärn och stål är visserligen ändliga resurser, men blir bara vackrare ju 
längre de används och kan återanvändas om och om igen. De är också na-
turresurser som kan utvinnas inom Sveriges gränser. Trä binder koldioxid 
och kan produceras lokalt och är också ett hållbart material så länge det tas 
om hand. Underhållsperspektivet är också en viktig aspekt på hållbarhet. 
Sten och gjutjärn kräver knappt något underhåll medan trä och lackerat stål 
behöver tas omhand då och då för att behålla sin skönhet. Hållbarhetsper-
spektivet och principen att ta hand om snarare än att byta ut är ett värdefullt 
perspektiv för drift- och underhållskedet.

KNYPPELNÅLARNA

KONSTNÄRLIG GESTALTNING

Platsen där torget möter Storgatan blir en knutpunkt som föreslås lyftas av 
lekfulla sittplatser med inspiration från knyppeldynans nålar - här växer Vad-
stenas gågata fram med sin spetsmönstrade blåsippsränna. Det finns plats 
att vila, vänta eller bara vistas en stund på någon av de olika nålhuvudena: 
egen sittplats, kompisdyna för flera, barnnålar för de minsta och några hög-
re varianter för den som vill ha utmaning. Sittplatserna tillverkas i slitstark 
gjutjärn som kan värmas upp en aning för användbarhet även under vinter-
halvåret.

Varianten utan fot föreslås också låna sin form i ett större format att gjutas 
i betong, som tillfälliga element som kan användas som miljöanpassa-
de hinder och placeras ut temporärt längs Slottsgatan vid större event då 
säkerhetskraven är högre än vanligt.
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2. Smågatsten sågad och flammad

7. Hällar 30 cm fallande längder

8. Hällar 40 cm fallande längder

8. Packat stenmjöl Planutsnitt knyppelnålarna, skala 1:200Höjdsättningsprincip med smal trottoar för tillgängliggörande av entréer längs Storgatan.

1. Smågatsten råkilad

3. Storgatsten återanvänd 6. Hällar 20 cm fallande längder

4. Granitblock 20 x 20 cm

Entrémattan vid Slottsgatan i söder föreslås ge utrymme för konstnärlig  
gestaltning som en del av projektet i tidigt skede. Förslagets tillåtande ram-
verk fungerar optimalt tillsammans med tillägg i form av utsmyckning som 
kan integreras mer eller mindre i den rumsliga gestaltningen. 

Platsen är viktig för Vadstena: en koppling mellan Slottsparken och torget, 
en start på dagens gågata och samtidigt en länk till stadens historia. En 
konstinstallation ger platsen högre dignitet och bekräftar dess betydelse.  

I visualiseringarna illustrerar förslaget ett skulpturalt objekt inspirerat av 
knyppelpinnar, men vi vill tidigt bjuda in till ett samverkansprojekt mellan 
konstnär och arkitekt med stor frihet för konstnären att skapa ett formst-
arkt tillägg på platsen. Det skulle kunna inspireras av det textila arvet för att 
knyta an till Storgatan och knyppelnålarna på torget, men också inkludera 
effektbelysning och omhändertagande av vatten på platsen som blir torgets 
lägsta punkt. 

5. Granitblock 20 x 30 cm
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Utlopp
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GRÖNSKA OCH VATTENSPEL

BELYSNING

BYGGNADER

En mjuk belysning tillgodoses med en enkel rad av belysningsmaster längs-
med Storgatans förlängning. Lägre, trädgårdsmässiga parkarmaturer place-
ras kring apoteket som ett komplement till dessa. Som tillägg belyses de tre 
ankarna med effektbelysning för att skapa dynamik och konstfullt ljus och 
mörker. Vid knyppelnålarna föreslås punktbelysning infälld i mark medan 
vattenspelet får en belysning med låga pollare som förhöjer rumsligheten 
kring platsen. Effektbelysning utvecklas också i den konstnärliga utsmyck-
ningen vid entrén mot Slottsgatan. Flaggning är en viktig funktion på Vad-
stena torg för att uppmärksamma evenemang, besök och högtidsdagar. I 
vårt förslag integreras flaggningsfunktionen med belysningsmasterna som 
markerar axeln som förbinder Hamnparken med Storgatan. Den integrerade 
funktionerna bidrar till att renodla torgets öppenhet.

Bakgatan föreslås få ett lyft genom upprustning av byggnaderna som får 
nytt liv genom att föreningsverksamheter erbjuds att hyra lokal för café- 
verksamhet eller försäljning av hantverksprodukter och trädgårdsväxter. 
En ytterligare utveckling av hantverkstemat vore att erbjuda uthyrning av 
mindre ateljéer eller hantverkslokaler. Dessa funktioner samspelar väl med 
museet och befintlig turistinformation mm.

Huvudförslaget utgår från att toalett går att inhysa i befintlig byggnad längs 
Krabbegatan, i den norra delen som inrymmer äldre toalettinredning. Här 
bör avlopp kunna lösas utan att större ledningsdragningar krävs.  Om detta 
inte är möjligt föreslås Holmska lusthuset att ersättas av en toalettbyggnad 
och lusthuset att flyttas till området med byggrätt invid Rådhuset. I detta 
fall föreslås toalettbyggnaden utformas med en diskret gestaltning i sam-
klang med befintliga hus och inte ta fokus från andra delar av miljön. Flytten 
av lusthuset och en ny toalettbyggnad skapar potentiellt en bättre koppling 
mellan Krabbegatan, apotekets bakgata och i förlängningen Apoteksträd-
gården, men minskar kontakten mellan museet och lusthuset vilket har varit 
av värde som del av museet och en viktig byggnad med en historia.

Belysningsförslag

Toaletter och funtkion för be�ntliga byggnader

TEKNISK BESKRIVNING
DAGVATTEN: Föreslagen linjeavvattning ansluts  till befintliga ledningar 
som kan som behållas i nuvarande läge. Genom höjdsättning och val av 
mera infiltrerbara markbeläggningar förväntas ledningsnätet avlastas 
något, särskilt genom att ytan vid torgets södra del skålas lätt så att vatten 
kan fördröjas vid stora regnmängder.

GRUNDLÄGGNING OCH FUNDAMENT: Utrustningen på torget ska kun-
na grundläggas utan att överskrida nivån på 30 cm under befintlig mar-
knivå. Knyppelnålarna kan dock behöva bredare fundament som döljs av 
marköverbyggnaden för att klara detta. Belysningsmaster och stolparma-
turer kan kräva djupare grundläggning men placeras i linje med befintliga 
belysningsstolpar och flaggstänger och bedöms ha motsvarande dimensi-
onering på fundament.

MARKVÄRME: befintligt ledningsstråk för markvärme ger uppvärmning av 
Storgatans förlängning. Detta föreslås kompletteras med ett uppvärmt stråk 
som ansluter till apotekets entréramp centralt över torget och ansluter mitt 
mellan apoteket och museet. Anläggning av det nya stråket kräver anslut-
ning till befintlig ledningskulvert på 900 mm täckt-djup.

VATTENSPELET: Förslaget syftar till att skapa en relativt enkel vattenanläg-
gning som ger funktionerna vattenljud, glittrande vattenyta och möjlighet 
att tappa upp vatten till vattenkanna. Anläggningen föreslås utformas med 
en tekniskt sett enkel lösning för rening av vattnet och i material som knyter 
an till sammanhanget. Sommartid behöver filter bytas vid något tillfälle och 

eventuellt vatten fyllas på, och vintertid töms vattnet ut för att undvika frys-
skador. Liksom övriga anläggningar väljs gedigna material som gjutjärn och 
kalksten för en långsiktigt hållbart åldrande.

TOALETTER: Tillägg med ny toalettbyggnad, i befintlig byggnad eller på 
platsen för nuvarande lusthuset enligt beskrivning ovan får konsekvens för 
eventuell ny dragning av avloppsledningar.

KOSTNADSRESONEMANG
Uppskattningsvis hälften av budgeten bedöms avsättas till markens  
uppbyggnad och material. Med tanke på torgets funktion som stadens var-
dagsrum och viktiga historiska koppling utgår vi från att detta är en rimlig 
avvägning med utrymme att också skapa tre noder med ökad detaljering 
och belysning, samt en trädgård med intressant innehåll.

ETAPPINDELNING 
Torget, Apoteksträdgården och Bakgatan är möjliga att förverkligas i olika 
etapper oberoende av varandra. Vid ombyggnation av Rådhustorget sker 
transporter huvudsakligen via Slottsgatan, medan Apoteksträdgården och 
bakgatan angörs via Sjögatan, varför projekten helt kan separeras från va-
randra. När det gäller omdaning av trädgården bör toaletten förverkligas i 
tidigt skede för att säkerställa att föreslagen placering är tekniskt genom-
förbar och undvika eventuell åverkan om alternativ placeringar behöver 
utredas.

DAGVATTEN

TILLGÄNGLIGHET

Storgatans linjeavvattning förlängs över torget och ersätter tre befintliga 
dagvattenbrunnar. Torgets höjdsättning anpassas något för avvattning mot 
rännan, med den högsta punkten framför apoteket. Beläggningen med fo-
gar och stenmjöl är mera genomsläpplig än dagens asfaltyta vilket avlastar 
dagvattennätet något i vardagens regn och rusk. Vatten som får stanna på 
ytan ger liv till platsen och vid större regnmängder skapas möjligheter för 
vattnet att dröja sig kvar en stund för att vattnets väg från regndroppe till 
vattendrag ska bli lite långsammare. Vid entrén mot Slottsgatan skapas en 
lätt nedsänkt grusad yta där vattet kan fördröjas och även magasineras un-
der mark. Mot apotekstomten föreslås istället ett ränndalssystem som leder 
vattnet till odlingsbäddrana. Takvatten från byggnaderna kring trädgården 
leds också till magasin under vattenspelet för bevattning och utsyckning.

Dagvatten

Apotekstomten återupplivar svunna tiders odlingstegar längs Vättern och 
blir en nyttoträdgård med inspiration från medeltiden. Trädgårdens södra 
del, intill rådhuset, förädlas till en fruktlund där befintliga äppel- och päron-
träd får tillskott av nya.

PRUNKANDE VÄXTER: Den centrala ytan delas in i mindre parterrer som 
fylls med en stomme av lättskötta perenner som lavendel, kryddsalvia, 
mynta och vårlökar som skänker blomsterprakt under stora delar av året 
och ger en upplevelse av kulturhistorisk koppling. De lockar dessutom 
pollinerande insekter och bidrar till den biologiska mångfalden. Ett tydligt 
ramverk med låga vintergröna ligusterhäckar mot torget och bakgatan, 
tillsammans med kantande humle och honungsros gör att trädgården står 
sig också med en relativt låg skötselnivå. Förslaget rymmer också större 
möjligheter att skapa ett riktigt trädgårdsparadis - växtlistan kan komplet-
teras med rara kulturväxter som krollilja, iris, pion, löjtnantshjärta, vallmo, 
tulpanlökar, anemoner, akleja, julros och luktviol, tillsammans med ätbara 
odlingsväxter som sallad och bönor. Detta under förutsättning att man kan 
engagera trädgårdsentusiaster att ta hand om trädgårdens innehåll. Temat 
ger möjlighet att skapa ett socialt och kulturellt sammanhang nära torget, 
där lokala trädgårdsintresserade kan odla i samklang med den traditionella 
trädgårdskonsten. Staden står för ramverket, men kontrakterar lämpligen 
odlingsverksamheten till en engagerad förening som får möjlighet att nyttja 
odlingstegarna och eventuellt också lokaler med perfekt läge för kommer-
siell verksamhet under sommarsäsongen. Om intresset för odling är svalare 
fylls istället alla planteringsytor med de mera lättskötta arterna.

BEFINTLIGA TRÄD: Björkarna som redan skadat byggnader föreslås tas ner 
för att minska risken för ytterligare åverkan. Lindarna längs Sjögatan före-
slår också att tas ner för att minska beskuggningen av trädgården. Som 
kompensation till de stora träden föreslås ett nytt vårdträd på den grusade 
ytan bakom museet, exempelvis valnöt eller kastanj.

TILLGÄNGLIG YTBEHANDLING: Hårt packat stenmjöl fraktion 0-8 föreslås 
som huvudmaterial i gångarna. Det ger ett mjukt intryck och är samtidigt 
fullt tillgängliga för personer med nedsatt funktions- eller rörelseförmåga. 
Gångarna avgränsas mot odlingsbäddarna med låga kalkstenskanter och 
kompletteras med smala ränndalar som skapar en inramning till gångsyste-
met och leder vatten till trädgårdens lågpunkt via växtbäddarna.

VATTENSPEL: I trädgårdens hjärta placeras en vattenspegel som skänker 
lekmöjlighet, porlande ljud och möjlighet att fylla vattenkannor för extra be-
vattning under torra sommardagar. Platsen uppmuntrar till lek där barn och 
vuxna kan interagera med vattnet. En pump (manuell eller elektrisk bero-
ende på önskad funktion) förser en stor skål i gjutjärn med vatten som kan 
användas till odligarna eller bara ge trädgården ett vacker smycke. Vattnet 
leds lämpligen från taket för fördröjning i magasinet under mark men kan 
enkelt fyllas med färskvatten vid torra perioder.

STAKETAVGRÄNSNING: Det för Vadstena typiska staketet ut mot Sjögatan 
behålls men öppnas upp genom ett tillskott av nya grindar. Ett liknande sta-
ket föreslås också mot Krabbegatan. Odlingsparterrer med nyttoväter och grusgångar är trädgårdens ramverk. Inspirationsbilder vattenspelet Principidéer för vattenspelet, sektion/plan skala 1:40

Tillgänglighet

Tillgängliga stråk för personer med rörelse- eller funktionsnedsättning ra-
mar in torget (ljusgula linjer i diagrammet), vilket beskrivs närmare tillsam-
mans med markmaterialpaletten (plansch 3).

Förslaget utgår från ett antal principer för att underlätta orientering och 
rörelse för personer med synnedsättning som navigerar längs ledstråk 
(röda linjer i diagrammet). Naturliga ledstråk längs fasader, trottoarkanter 
och avgränsningar hålls fria för passage. Tydliga materialskillnader fören-
klar förståelsen och artificiella ledstråk används endast i undantagsfall och 
då med en möblering av papperskorgar eller belysningsstolpar, eftersom 
det är viktigt att det hålls fritt från fordonstrafik. Östra sidan (i Storgatans 
förlängning) är torgets huvudstråk och blir ett naturligt ledstråk bestående 
av fasader, kantstöd och möblering. Framför matbutiken placeras en rad 
bänkar och cykelställ som är möjliga att käppa mot. Mellan rådhuset och 
apoteket sker ett naturligt möte vid entrén till trädgården med stenmjöl som 
avvikande material för att förtydliga riktningen mot apoteket. Korsande 
fordon över stråket längs Slottsgatan och i torgets hörn vid Krabbegatan 
kräver vaksamhet och orientering underlättas i vinkel mot fasad. En kant 
kring lekskulpturen hjälper vid orientering längs med Slottsgatan.

Apoteksträdgården i skördetid. Prunkande rabatter, odlingstegar och vattnespel ger trädgården en livlig charm.


