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Kort om tävlingen

Övergripande vision för Vadstena kommun:
”Vadstena ger ett rikare liv. Här skapar vi framtiden mitt i historien.”
                                                                 Kommunfullmäktige 2017

Kommunens vision för projektet Rådhustorget och Apotekstomten har tagits fram med 
utgångspunkt från medborgardialoger under hösten 2017. Rådhustorget och Apotekstomten 
ska nu omvandlas till en än mer självklar mötesplats, med starka kopplingar till sin omgivning. 
Nedan följer de ledord som vi velat se att förslagsställaren arbetat efter: 

Vadstenas vardagsrum
Visionen är ett Rådhustorg som genom sin gestaltning blir till alla Vadstenabors och besökares 
vardagsrum. En plats som är trygg, vacker och inkluderande att vistas på. Torget ska utformas 
med en sammanhållen form som på ett kreativt sätt kan ta denna sexhundraåriga plats in i 
framtiden

Naturlig mötesplats
Rådhustorget ska vara en välkomnande och inbjudande plats för alla Vadstenabor och besökare 
oavsett ålder, förutsättningar, bakgrund eller kön. Torget ska erbjuda god tillgänglighet för alla 
och utformas med hänsyn till olika typer av funktionsvariationer. Torget ska vara flexibelt och 
kunna ändra karaktär över året och över tid. 

Prunkande oas
Apotekstomten ska ha karaktären av en stadsträdgård präglat av grönska och med inslag av 
vatten, en grön lunga i staden. Stadsträdgården ska vidare vara en naturlig förlängning av 
Rådhustorget med tydliga entréer och genomtänkta kopplingar mot torget. 

Koppla dåtid till nutid
Med utgångspunkt i det unika kulturarvet ska platsen ges ett lika unikt som samtida uttryck. 
Torget ska samspela arkitektoniskt med sin omgivning, såväl i materialval och rums-
upplevelse som i funktionella och visuella samband. 



Syfte och tävlingsuppgift

SYFTE
Vadstena kommuns syfte med tävlingen har varit att få fram ett 
vackert, kvalitativt och nyskapande gestaltningsförslag där Rådhus-
torget och Apotekstomten förstärks som mötesplatser och där olika 
funktioner samspelar på ett väl fungerande sätt under hela året. 

Tävlingen syftar även till att upphandla arkitekttjänster av vinnande 
arkitekt för projektering av Rådhustorget och Apotekstomten utan 
föregående annonsering. 

TÄVLINGSUPPGIFTEN
I tävlingsuppgiften har ingått att föreslå ny gestaltning av Rådhus-
torget samt Apotekstomten i Vadstena. Sammanlagd yta är cirka 5,800 
kvadratmeter.

För Rådhustorget har det i uppgiften ingått att göra torget mer tillgäng-
ligt och inbjudande för vistelse. I uppgiften, till de tävlande, har det 
också ingått att gestalta Rådhustorget på ett sådant sätt att platsen på 
ett bättre sätt ansluter till sin omgivning.

Gällande Apotekstomten har det ingått att ge förslag på hur den skall 
kunna omgestaltas till en stadsträdgård/kvarterspark. Vidare har det 
önskats idéförslag på vad befintliga byggnader på fastigheten kan 
inrymma och ges för funktioner.



Genomförande av tävlingen
Efter en prekvalificering, med många intresserade arkitektlag, bjöds fyra team till en 
projekttävling. Under perioden 2019-01-22 till 2019-05-02, inklusive startmöten under 
vecka 5, har arkitektteamen tagit fram förslag på hur de vill omdana och lyfta Rådhus-
torget till att bli ett än mer inbjudande torg samt skapa en kvalitativ parkmiljö på 
Apotekstomten.

TÄVLINGSFÖRSLAGEN HAR BEDÖMTS AV EN JURY BESTÅENDE AV:

Lars Öhman, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Vadstena kommun
Mathias Hult SAR/MSA, Stadsarkitekt Vadstena kommun
Claes Westling 1:e arkivarie fil. dr. Kulturhistoriskt sakkunnig
Ylva Bengtsson Arkitekt SAR/MSA, Planarkitekt Linköpings kommun
Ann-Marie Bäckström Sakkunnig drift och anläggning,  Motala kommun
Carola Wingren LAR/Professor PhD, utsedd av Sveriges Arkitekter
Jonas Berglund LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Jurygruppens sekreterare har varit Anna Säfström FPR/MSA, 
Plan- och bygglovschef, Vadstena kommun
Tävlingsfunktionär har varit Frida Rosén Nämndsekreterare, Vadstena kommun

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt arbete för inläsning av förslagen, 
haft fyra heldagsmöten för sitt bedömningsarbete. Ytterligare sakkunnig inom drifts- 
och underhållsfrågor, Vadstena kommun, har rådfrågats under processens gång. 
Förslagen har varit anonymiserade under hela bedömningsprocessen.

Under bedömningstiden har en politiskt referensgrupp gått igenom förslagen och 
kommit med synpunkter till juryn. Dock har denna grupp inte haft något mandat 
gällande juryns bedömning eller ägt någon röst i juryn.
Referensgruppen, med en person från vardera parti representerat i kommun-
fullmäktige, har bestått av följande politiker:
Ida Olai (K), Herman Donnér (V), Björn Sandberg (SD), Annika Bodelius (MP),
Desirée Forsén (S), Gary Sparrborn (M), Kennerth Sjösten (KD) samt 
Anders Agnemar (C)

De fyra förslagen har varit utställda på InfoCenter, Vadstena, under bedömnings-
perioden. Förslagen har också funnits tillgängliga på Vadstena kommuns hemsida samt 
på Sveriges Arkitekters hemsida.



Bedömningskriterier

Efter en prekvali�cering bjöd Vadstena kommun in fyra 
team till en projekttävling om en ny gestaltning av Rådhus-
torget samt Apotekstomten. Förslagen har bedömts utifrån 
följande kriterier (utan inbördes ordning), samt utifrån de 
krav och önskemål som framgår av tävlingsprogrammet i 
dess helhet:

•  Gestaltning

Hur väl tävlingsförslagets utformning samspelar med sin 
omgivning och stärker platsens höga kulturhistoriska värden. 

Hur väl tävlingsförslaget hanterar och förstärker kontakten 
med viktiga stråk och målpunkter, som övre hamnparken, 
slottet, hamnen och Vättern.

Hur väl platsens gestaltning bottnar i ett starkt, relevant och 
nyskapande koncept som stärker det offentliga rummets 
identitet.

Hur väl förslaget motsvarar medborgarnas önskan om ett torg 
som blir till stadens vardagsrum och där Apotekstomten blir 
till en lummig oas med inslag av vatten.

Hur väl de offentliga rummen är gestaltade med tanke på 
attraktivitet, stadsliv, mänsklig skala och mikroklimat.



Bedömningskriterier

• Funktion 

Hur väl tävlingsförslaget tillgodoser de behov som beskrivs i 
tävlingsprogrammet i fråga om verksamheter, angöring logistik 
och flöden.

Hur väl tävlingsförslaget ger en flexibilitet i användningen för 
den dagliga verksamheten som möjliggör samutnyttjande av 
funktioner.

Hur väl tävlingsförslaget ger goda förutsättningar för fotgänga-
re och cyklister avseende orienterbarhet, trygghet och tillgäng-
lighet.

Hur väl tävlingsförslaget hanterar de nivåskillnader som finns 
på torget, med särskild hänsyn till entréer och uteserveringar.  

Hur väl tävlingsförslaget har förutsättningar att bli en inbjudan-
de och tillgänglig mötesplats för alla Vadstenabor och 
besökare.



Bedömningskriterier

• Utvecklingsbarhet

Hur väl förslaget hanterar ändrade funktioner, verksamheter och 
behov över året såväl som på längre sikt.

Hur väl det arkitektoniska förslaget går att utveckla inom ramen 
för gestaltningsidén.

Hur väl förslagets bärande idéer och gestaltningskoncept kan 
behållas i en fortsatt process och projektering.

• Genomförbarhet 

Hur väl tävlingsförslaget bedöms kunna genomföras inom den 
budget som angivits i tävlingsprogrammet samt inom stipulerad 
tidsram.

Hur väl förslaget bedöms kunna fungera gällande förvaltning, 
såsom skötsel och underhåll.

Hur väl tävlingsförslaget visar på möjligheten att genomföra 
förslaget etappvis, där torget och Apotekstomten förväntas 
omdanas i olika etapper.



Bedömningskriterier

• Hållbarhet

Hur väl förslaget bidrar till att skapa en socialt hållbar, inbjudan-
de, inkluderande, jämlik och generationsöverskridande plats. 

Hur väl tävlingsförslaget fungerar över tid och kan klara föränd-
rade förutsättningar i till exempel stadsbilden, och att förslaget 
bedöms som robust. 

Hur väl föreslagna material åldras, står för slitstyrka, kvalitet, och 
är underhålls-/miljövänliga.

Hur väl tävlingsförslaget hanterar förändrat klimat med höga 
sommartemperaturer och höga nederbördsmängder.



Juryns generella bedömning
Juryn konstaterar att tävlingsuppgiften har varit både komplex och omfattande. 
Tävlingsuppgiften har ställt stora krav på förslagsställaren avseende inkännandet av 
platsen och dess stora kulturhistoriska värden. En lång rad funktioner har önskats 
lösas på platsen där exempelvis tillgängligheten och trafiksituationen varit viktiga. 
Tävlingsprogrammet har vidare innehållit en lång rad visioner, förutsättningar och 
kriterier för de tävlande att ta fasta på och utgå ifrån. Även om de tävlande teamen 
valt olika angreppssätt har juryn kunnat konstera att samtliga förslagställare antagit 
uppgiften med stort engagemang och hög ambitionsnivå. 

Några förslagställare har valt ett mer modigt och djärvt angreppssätt medan andra 
har valt att mer försiktigt närma sig platsen. Juryn konstaterar att vissa förslagställa-
re litar mer till platsen och lågmält förstärker befintliga strukturer och rum. Andra 
tävlanden arbetar mer utifrån att förnya och lägga till. Samtliga förslag har tagit 
fasta på att sammanlänka Rådhustorget med Apotekstomten. Förvisso har detta 
gjorts på olika sätt, men överlag bedöms förslagsställarna ha lyckats lösa utmaning-
en på ett bra sätt. Det konstateras vidare av juryn att de tävlande har valt att hantera 
det centrala Rådhuset på olika sätt. En del förslag har mer utgått från att knyta 
samman grönstrukturen på Apotekstomten med torget, där andra förslag mer har 
fokuserat på att lyfta fram Rådhuset och ”ställa detta på torget”. I varierande grad 
har förslagsställarna utgått från programmets önskan om att skapa en övergång från 
hamnparkens grönområde. Där ett tävlingsförslag föreslår en större mängd träd på 
torget, som fortsättning på parkstråket och med utgångspunkt i den oreglerade 
staden, har en annan förslagsställare valt att föreslå ett helt hårdgjort torg. Likaså 
skiljer sig föreslagen åt gällande Apotekstomten i fråga om uttryck, mängden träd, 
blommor, grönytor och förhållningsätt till befintligt lusthus och uppvuxna lindar. 

Mängden allmänna sittplatser varierar också mellan de olika förslagen. Några 
förslag tar fasta på att även kunna erbjuda sittplatser i solskyddade lägen.

Vissa förslag bedöms inte riktigt kunna leva upp till sina föresatser, där beskrivna 
problemlösningar inte kan utläsas i det presenterade materialet. Juryn anser att 
några av förslagen skulle behövt ytterligare fördjupning för att på ett mer trovärdigt 
sätt möta upp mot programmets visioner. 

Generellt ser juryn att samtliga förslag lämnar obesvarade frågor rörande hur 
platsens nivåskillnader är tänkta att fullt ut hanteras. Likväl som hur varutransporter 
och handikapparkeringar är tänkta att lösas på ett välfungerande och rationellt sätt. 



Juryns beslut
Efter avslutad bedömning har juryn utsett Premiär till vinnare 
i projekttävlingen om en ny gestaltning av Rådhustorget samt 
Apotekstomten i Vadstena. Juryn rekommenderar förslaget för 
fortsatt bearbetning och genomförande.



Juryns underskrifter

Lars Öhman,
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Mathias Hult SAR/MSA,
Stadsarkitekt Vadstena kommun 

Claes Westling 1:e arkivarie fil. dr.
kulturhistoriskt sakkunnig

Ylva Bengtsson Arkitekt SAR/MSA, 
Planarkitekt Linköpings kommun

Carola Wingren LAR/Professor PhD, 
utsedd av Sveriges Arkitekter

Jonas Berglund LAR/MSA, utsedd av 
Sveriges Arkitekter 

Anna Säfström FPR/MSA, tävlings-
sekreterare. Plan- och bygglovschef  
Vadstena kommun 

Vadstena 2019-06-25

Ann-Marie Bäckström 
Sakkunnig drift och anläggning, 
Tekniska förvaltningen Motala kommun



Premiär av Karavan landskapsarkitekter
Efter  

Juryns omdömen

Premiär - 
Karavan landskapsarkitekter

Juryns omdömen

Premiär

Helhetskoncept
Förslaget syftar till att skapa tre tydliga tematiska rum utifrån en teatermetafor. Förslagsställaren talar om att skapa 
en foajé, en salong samt en loge. Torgets entrérum blir mer av ett parktorg och utgör foajén. Den centrala torgytan 
får en mer utpräglad torgkaraktär, som blir till platsens finrum och salong. Slutligen utgör Apotekstomtens träd-
gård den tredje delen, logen, det vill säga det mer privata rummet. Att rummen ges tre olika och tydliga karaktärer 
ger förslaget styrka. Torgets öppna yta framför Rådhuset förstärks genom sin markbeläggning, som skapar en 
tydlig ”golvmatta”. Vidare arbetar förslagsställaren med skulpturala accenter som i tur och ordning utgörs av en 
karta i kalksten, en modern tolkning av torgbrunnen samt en uppvärmd sittplats. Juryn bedömer att förslaget är 
nyskapande på ett lugnt och inkännande sätt. Förslaget blickar framåt genom att titta bakåt och fångar på detta sätt 
samtidens intresse för historien.

Rumslig organisation
Förslaget har en logik och arbetar genom de nya tilläggen med tydliga riktningar, vilket på ett subtilt sätt förstärker 
torgets något koniska form. Förslagsställarna litar till platsens rumsliga kvaliteter och värden, och förstärker sedan 
dessa. 

Kopplingen mellan Rådhustorget och Apotekstomten är en skickligt genomförd, tydlig och välfungerande över-
gång mellan hårdgjort torg och lummig trädgård som bedöms stärka de rumsliga sambanden och flödena. 
Entrérummet med sina strödda träd skapar ett grönskande parktorg/entrétorg, där besökaren filtreras in på platsen. 
Sambandet mellan hamnparken och torget blir tydligt tack vare detta grepp samtidigt som rådhuset ytterligare 
betonas. 

Premiär - 
Karavan landskapsarkitekter



Premiär av Karavan landskapsarkitekter
Efter  

Juryns omdömen

Premiär - 
Karavan landskapsarkitekter

Premiär

Kulturmiljö/ stadsbild/ identitet/ offentliga rum
Förslagsställaren lyfter fram Rådhuset så att detta får en mer central roll, då torget förlängs in mot Apotekstomten 
norr om rådhusbyggnaden. Ett grepp som juryn bedömer är en stor del av förslagets styrka. Det ger prov på 
förslagsställarens inlevelse och historiska känsla där Rådhuset och dess symbolvärde lyfts fram. Rådhusets 
tidigare baksida blir på detta sätt till en kompletterande framsida med möjlighet till en ny och attraktiv vistelseyta i 
skyddat läge. På Apotekstomten skapas en fri och lekfull struktur som också upplevs tillåtande. Kanske en nutida 
tolkning av en 1800-tals park? 

Apotekshusets baksida med sin inlastning bäddas in i grönska och fungerar härigenom som en grön fond. 
Förslaget har kvaliteter för barn, men också för andra som kan finna sig väl till rätta i den tillåtande miljön. 
Apotekstomtens öppna gräsyta kan fungera som en bra lekmiljö tillsammans med exempelvis paviljongens scen. 
Den centrala gräsmattan kompletteras med sidoordnade mindre trädgårdsrum. 

Förslagsställaren ger genom sitt förslag generellt prov på ett aktningsfullt förhållningsätt, en noggrannhet och 
kompetens. Förslaget respekterar rummets väggar och visar på en inlevelse gällande platsens stadsbyggnads-
historiska motiv. Kullerstenar i direkt anslutning till väggliven ger en historisk förankring.

Funktionalitet/ hållbarhet
Förslagsställaren bjuder in till ett torg att vistas på året om där platsens olika delar fungerar som en samlande 
helhet. Förslaget ger möjlighet till olika typer av sittplatser där också Apotekstomtens gradänger har förutsättning 
att kunna skapa goda sittmöjligheter i soliga lägen. Generellt är lägen för soffor och bänkar välstuderade och ger 
möjlighet till sociala funktioner. Förslaget med sina noder och väl valda accenter ger en detaljering som förstärker 
de stadsrum som skapas. 

Gestaltningen av platsen bedöms vara flexibel och ger möjlighet till många sätt att vistas på torget. Inslaget med 
den vintertid uppvärmda sittplatsen höjer torgets värde som samlingspunkt över hela året. Förslaget gestaltar, 
genom sin konsekventa betoning av Rådhuset, ett stadsrum som samtidigt känns både som en förhöjd plats såväl 
som stadens ”vardagsrum”. 

Genomförande/ utveckling
Torg och park har utvecklats med ett elegant och kontrasterande formspråk. Apotekstomten med sin organiska 
form som ställs mot torgets mer strama linjer, som framhäver den medeltida stadsplanens skevhet och som kilar in 
sig i det medeltida stadsplanemönstret. Apotekstomtens föreslagna utformning bedöms ge goda förutsättningar att 
kunna ta hand om platsens topografi samt nivåskillnader.  

Greppet med träd och perenner runt uteserveringarna vid torgets entré från Slottsgatan, behöver utvecklas och 
renodlas. I förslaget är perennerna tänkta att utgöra det starka rumsliga greppet snarare än träden, vilket kan utgöra 
en svaghet. Här kräver förslaget en viss översyn gällande både träd och perenner. Det semigröna parktorget 
bedöms dock ge goda möjligheter till vidareutveckling. Förslagets koncept och bärande idéer ger möjlighet till en 
utveckling med mer träd där juryn ser att till exempel något grönt inslag vid stadsmuseum skulle kunna vara 
möjligt.

Belysningsförslaget känns formmässigt överarbetat och alltför självständigt. Fasadbelysningen känns något apart 
och yvig, armaturerna upplevs för objektinriktade. Belysningsförslaget behöver en fortsatt bearbetning och 
förenkling.  

Även lösningar för varutransporter samt övrig logistik 
behöver bearbetas, men juryn bedömer detta vara lösbart 
inom ramen för förslaget. I en vidare projektering kan det 
komma att bli aktuellt med en förenkling av torgets 
”matta”. Juryn anser att detta kan göras utan att tappa 
grundidén. 



Premiär av Karavan landskapsarkitekter
Efter  

Juryns omdömen

Premiär - 
Karavan landskapsarkitekter

Utveckling av förslaget samt fortsatt process:

Premiär

Tillgänglighet
• Studera tillgängligheten mer i detalj, till exempel plushöjder invid entréer samt nivåskillnader inom 
Apotekstomten.

Verksamheter
• Vidare studera ytor och utbredning för uteserveringar, så att även dessa kan tänkas täcka framtida behov. 
   Se över ett gemensamt formspråk för exempelvis räcken och markiser.

Vegetation
• En förnyad trädinventering för Apotekstomten utifrån det vinnande förslaget.
• Möjligheten till ytterligare inslag av grönska framför Vadstena museum studeras.
• Vidareutveckla förslaget avseende val och placering av träd och perenner på Rådhustorget.
• Vidareutveckla förslaget avseende plantering och val av perenner inom Apotekstomten.

Trafik och logistik
• Se över flöden över torget avseende angöring, cykeltrafik och fotgängare. 
• Studera transportvägar gällande varuleveranser.

Kalkyl och kostnader
• Ta fram en kalkyl för anläggning, skötsel och drift inför kommande projektering.
• Se över kostnadsdrivande inslag i förslaget. 
• Se över möjligheten till att förenkla komplicerad stenläggning i exempelvis ”mattan”
• Viktigt att de eventuella besparingarna inte medför att förslagets kvalitéer som helhet minskar.

Drift och tekniska system
• Utreda förutsättningar för utökad markvärme.
• Se över det generella behovet av teknisk infrastruktur.
• Studera lämplig etappindelning.
• Bearbeta och förenkla belysningsförslaget.
 



Juryns omdömen

Trådar väver fält

Helhetskoncept
Förslaget bygger på en stor tillit till platsens befintliga arkitektoniska kvaliteter. Den bärande gestaltningsidén 
bedöms som tydlig och stark. Förslagställaren har på ett balanserat sätt presenterat en strategi för att renodla, 
accentuera och lyfta stadsrummets kvalitéer. 

Förslaget adderar tre noder eller ”ankarpunkter” som ska knyta ihop stadsrummen och stärka platsen. Dessa 
markeras med associativa skulpturala objekt som skapar samlingspunkter på den öppna stenlagda ytan. Objekten 
syftar till att ge en skala, kraft och lekfullhet till platsen och höja dess värde. Inga träd eller planteringar föreslås 
på torget. 

Trådar väver fält övertygar även i sin belysningsplan som känns välbalanserad och redovisad på en bra nivå. 

Rumslig organisation
Förslaget arbetar med en dualitet och kontrastverkan, där torgets stora och öppna golv övergår i Apotekstomtens 
mer intima, men fortfarande strama, gröna rumslighet. 

Förslagsställaren har på torget valt att inte arbeta med 
trädgrupper eller annan grönska. Det mycket tydliga renod-
lade konceptet med ett hårdgjort torg, är enligt juryn försla-
gets styrka. Dock leder avsaknaden av en önskad grön 
koppling mot Hamnparken samt efterfrågad grönska i 
övrigt, att styrkan även blir förslagets svaghet. 

Trådar väver fält - 
Mandaworks



Premiär av Karavan landskapsarkitekter
Efter  

Juryns omdömen

Premiär - 
Karavan landskapsarkitekter

Trådar väver fält

Kulturmiljö/ stadsbild/ identitet/ offentliga rum
Förslaget utgår strukturellt från en tolkning av den äldre stadsplanens mönster. I ett djärvt och avskalat grepp 
kommer detta till uttryck genom att markbeläggningen har givits ett storskaligt mönster likt en väv i olika 
riktningar. Förslaget förlitar sig till att markbeläggningen på torget, med olika typer av sten i olika storlekar, i sin 
materialitet blir tillräckligt stark för att lyfta platsen.

Lokalförankrade objekt, knyppelnålarna och knyppelpinnarna, kommenterar och kompletterar golvet. Objekten 
bedöms kunna ge en skala, kraft och lekfullhet som höjer värdet av platsen.

Funktionalitet/ hållbarhet
Generellt ger förslaget en god flexibilitet med olika möjligheter till aktiviteter under året. På torget redovisar 
förslaget relativt få, enkelsidiga, sittplatser vilka bedöms ge en något utsatt känsla. Avsaknaden av grönska på 
torget skapar inte heller möjligheten att hitta sittplatser i skugga. Likaså blir omhändertagandet av dagvatten i viss 
uträckning en större fråga i och med avsaknaden av träd. 

Juryn anser att förslaget har svagheter avseende hållbarhet och utvecklingsmöjligheter, då det konsekventa 
konceptet bedöms vara svårt att förändra och utveckla utan att försvagas.

Genomförande/ utveckling
Tävlingskonceptet hävdar så starkt en renodling av det från vegetation befriade torgrummet, att konceptet inte 
kommer kunna utvecklas utan att rubba på grundidén. Även om förslaget vidareutvecklas utifrån frågan om 
golvets stringens, skulle det vara tävlingsetiskt mycket svårt att komplettera förslaget med träd och grönska. 
Förslagets utgångspunkt arbetar tydligt med en kontrastverkan mellan Apotekstomten och Rådhustorget, som 
skulle ha behövts stärkas ytterligare genom en mer kontrasterande utformning av Apotekstomten.

Den föreslagna skulpturen och sittplatsen är på samma sätt en väsentlig del av förslaget som inte kan tas bort utan 
att förslagets karaktär ändras. Dessa bedöms som genomtänkta och positiva tillskott, men leder samtidigt till att 
förslaget blir känsligt för förändring.

Trådar väver fält litar till ett renodlat koncept där torget bärs av egen kraft i sin enkelhet. Juryn bedömer dock att 
den föreslagna beläggningen på torget saknar den detaljering och komplexitet som krävs för att fullt ut bära upp 
konceptidén. 

Apotekstomten har ett fint och strukturerat anslag, men dess gestaltning skulle, liksom gestaltningen av torget, 
behöva bearbetas. Detta för att inte, som nu, fastna på en något konceptuell nivå. Föreslagen utformning av 
Apotekstomten ses heller inte riktigt svara upp mot platsens förutsättningar i fråga om topografi och 
nivåskillnader. 

Trådar väver fält - 
Mandaworks
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Juryns omdömen

Här och nu

Helhetskoncept
Förslagets mål är att synliggöra stadsrummets kvaliteter, förädla och utveckla med ett nytt tillägg. Förslags-
ställaren arbetar på torget med ett organiskt formspråk överlagrat ett historiskt förankrat beläggningsmönster i 
granit.  Detta grepp, den organiska formen, symboliserar och bär en idé om föreningen mellan forntid och framtid. 
I förslaget ställs två rumsliga karaktärer mot varandra, den nästintill helt öppna torgytan kontra den täta trädgårds-
miljön, där den starka och nästintill ovala formen är tänkt att förena.

Rumslig organisation
Tävlingsförslaget innehåller ett formmässigt kraftfullt grepp som dock inte är vidare utvecklat i vare sig utveckla-
de motiv eller i detaljutformning. Därför är det svårt att bedöma eventuella kvalitéer och mervärden som kan följa 
med det starka konceptet. 

Juryn anser att formgreppet översatt till det föreslagna häckrummet i Apoteksträdgården skapar ”rum i rummet”. 
Den höga häcken skapar problem och upplevs som ett sökt rumsligt element där förslagsställaren inte litar till 
rummet och platsens befintliga kvalitéer. Konceptet innebär också viss problematik avseende trädgårdens framtida 
flexibilitet. 

Juryn bedömer att den organiska formen kontra torgets räta linjer och funktioner blir svåra att kombinera. Former-
na tycks krocka med den omgivande bården/sten-frisen och letar sig förbi denna. Stenfrisen är svårläst då den till 
del kan ses som inramande men även som riktningsgivande.  Norr om Rådhuset leder frisen missriktat mot ett 
plank. I förslaget bedöms Rådhustorgets gestaltning ger ett flexibelt rum då golvet i huvudsak har lämnats fritt. 
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Här och nu

Kulturmiljö/ stadsbild/ identitet/ offentliga rum
I Här och nu friställer förslagsställaren inte Rådhuset, utan väljer istället greppet att med vegetation och en pergola 
bygga ihop Apotekstomten med Rådhuset. Att dra fram trädgården på detta sätt anser juryn skapa ett problematiskt 
möte mellan Rådhuset och Apoteksbyggnaderna. Rådhusets nordvästra fasad blir exempelvis avskärmad av 
buskar. In mot Apotekstomten skärmar ett träd och vattenkar av kontakten mot platsen, både visuellt och till del 
också fysiskt. Den slutna häcken bedöms inte samspela med den inbjudande karaktär som dominerar trädgårdsmil-
jöer i Vadstena. Förslagets övergripande formspråk känns generellt något främmande för Vadstenas historiska 
miljö.

Juryn uppskattar att förslaget föreslår välplacerade trädgrupper på torgytan. Träden mot Slottsgatan länkar på ett 
fint sätt till Hamnparken. Planteringarna av träd framför museet kommenterar och accentuerar fasaden. Något av 
ett skogsbryn skapas ut mot den öppna torgytan och ger både skugga och skydd mot exponering. 

Juryn bedömer att föreslagna placeringar och utbredningar av uteserveringarna förhåller sig något inkonsekvent 
till torgets omgivande fris. 

Funktionalitet/ hållbarhet
Här och nu befaras som helhet bli ett dyrt förslag såväl anläggningsmässigt som skötselmässigt. Juryn bedömer att 
resurserna inte läggs på rätt åtgärd/plats, med sin speciella stenläggning, en omfattande pergola i trädgården, samt 
en komplicerad vattenlösning i form av ett kanalsystem, där utdelningen inte står i paritet till nedlagd satsning.

Juryn ser inte heller att detta förslag skulle lyfta fram Apotekstomten på ett sådant sätt som programmet önskar. 
Apotekstomten känns fortsatt som något av en baksida i många delar och blir snarare splittrad än sammanhållen. 

Förslaget redovisar relativt få sittplatser och låter uteserveringarna dominera torgytan utan att ha löst dess place-
ring på torget. Däremot ser juryn värden i att tillföra träd såsom förslagsställaren föreslår, då dessa förutom form-
mässigt värde, även ger möjlighet till infiltration av vatten samt skapar sittplatser i skugga.

Genomförande/ utveckling
Här och nu känns originellt och djärvt, men tyvärr med ett drag av slumpmässighet. Gestaltningen känns inte 
tillräckligt långt detaljerad och fördjupad i förhållande till stadsrummets förutsättningar. Förslaget innehåller ett 
spännande anslag utan att vara helt underbyggt eller övertygande. 

Apotekstomtens idegranshäck känns konceptuellt svag. Mot Sjögatan bedömer juryn att häcken skapar något av en 
vägg, som bidrar till att ge rummet en avvisande känsla. Då tomtens siktlinjer bryts ser juryn även en risk för att 
tävlingsbidraget skapar en otrygg plats. Den häckomgärdade ängen bedöms bli svårskött och ytan befaras vara för 
liten för denna typ av växtlighet på en plats med många besökare. 

En oklar redovisning av markmaterial på Apotekstomten tolkas av juryn som en väl stor hårdgjord yta.

Vattenrännorna är ett vällovligt försök att föra in vatten på torget och i trädgården, dock är det oklart hur den 
praktiskt kommer att fungera med tanke på platsens nivåskillnader. 

Förslaget kräver en fördjupning, detaljering och bearbet-
ning av flera bärande delar, för att idén ska bära och 
övertyga. Tävlingskonceptet bedöms vidare vara svårt att 
förändra och förenkla utan att den bärande idén rubbas 
och går förlorad. Förslagsställaren tar ett djärvt formmäs-
sigt grepp och skapar en unik gestaltning, men som juryn 
bedömer främmande för platsen.

Här och nu - 
AJ Landskap
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Väva

Helhetskoncept
Förslaget syftar till att väva samman Rådhustorget och Apotekstomten med Hamnparken och dess grönska. Träd-
planteringar förs in som ett sammanlänkande och karaktärsskapande element på ett mönstrat och hårdgjort golv. 
Förslaget utgår från en analys där Rådhustorget och omgivande stadsrum ses som svagt kopplade. Torgets väggar 
förstärks i konceptet med träd. 

De bärande elementen i gestaltningen utgörs enligt förslagsställaren av ett omsorgsfullt bearbetat golv med 
orienterande friser och bårder som länkar samman olika delar och tydliggör hur platsen används.

Generösa och varierade sittplatser föreslås både i sol och skugga. Grönska vandrar in från Hamnparken och 
kopplar till Apotekstomten, en centralt placerad vattenlek tar sin inspiration från Vätterns djup och form.

Rumslig organisation
Flytten av paviljongen på Apotekstomten bedöms av juryn vara ett bra grepp för att öppna upp tomten mot 
Krabbegatan. Övergripande blir dock juryns intryck att Apoteketstomtens utformning inte riktigt förhåller sig till 
tomtens topografi. 

Juryn anser att de tydliga beläggningsstråken, pergolan samt vattenkar även har en splittrande verkan på rummen. 
De många tilläggen bedöms förminska torget som i sig är relativt litet med balanserade proportioner. Förslaget för 
Apotekstomten upplevs av juryn som övermöblerat.

Väva- 
White arkitekter
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Juryns omdömen

Väva

Kulturmiljö/stadsbild/identitet/offentliga rum
Förslaget har tydligt tagit fasta på medborgardialogens önskan om ett grönare torg och låter grönskan från Hamn-
parken flyta in över torget. 

Tävlingsförslaget beskriver hur de tävlande valt att arbeta med Vadstenas vårdträdstradition. Historiskt bedömer 
juryn att det förhållandevis stora inslaget av träd är korrekt utifrån den oreglerade stadens förhållanden.

Funktionalitet/ hållbarhet
Juryn ser en stark vilja att utveckla lokalt förankrade teman, inte minst i Apotekstomtens pergola och spaljé men 
som till sin verkan i det småskaliga trädgårdsrummet blir splittrande och skalförskjutande. Juryn anser att 
Apotekstomten trots sina lokalt förankrade formmässiga delar, inte lyckas med att skapa ett sammanhållet parkrum 
med god helhetsverkan. Väva bedöms ha höga lekvärden med tillskapandet av en lekvärld – ”Lilla Vadstena”- för 
barnen. 

Förslaget tolkas av juryn som ambitiöst men i viss mån överarbetat. Det hade vunnit på att i högre grad lita till 
platsen och rummets befintliga kvaliteter. Den platsanpassade belysningen som utgår från befintlig bebyggelse 
upplevs mycket positivt.

Trädplanteringarna ger i och för sig goda möjligheter till skugga och kan härbärgera stora dagvattenvolymer, men 
placeringen har inte skett i enlighet med tekniskt underlag redovisat i programmet. Den rumsliga idé med träden 
känns också svår att omarbeta, då den är en sådan tydlig del av förslaget. Förslaget bedöms vidare innehålla väl 
valda och intressanta trädarter där grönskan därmed skulle tillföra verkliga värden. 

Genomförande/ utveckling
Förslagsställaren utgår från en analys där stadsrummen inte är tillräckligt starka i sig själva, en analys som inte 
delas av juryn. Förslaget vill stärka exempelvis rumsliga samband som, enligt juryn, redan är starka. Detta ger 
intrycket att förslagsställaren inte riktigt har tillit till platsen och dess befintliga kvalitéer och värden. Juryn ser inte 
behoven av att väva samman och knyta ihop aktuella stadsrum på ett sådant sätt som föreslås. Förslaget har goda 
ansatser men där vissa lösningar upplevs blivit något annat än vad föresatsen tycks ha varit. 

Grönskan framför Apoteket samt Stadsmuseum kan ses bidra till att lyfta in byggnaderna till Apotekstomten, 
vilket bedöms som välgörande. Däremot blir den presenterade gestaltningsidén, där förslagsställaren beskriver hur 

torgrummet förstärks genom en inramande trädrad, lite av 
en tankemässig kullerbytta. 

Stenläggningen känns något inkonsekvent, där riktningen i 
golvet bitvis blir” enkelriktad”. Juryn har svårigheter att se 
när mönstersättningen är tänkt att fungera som riktnings-
givare och när den är tänkt att fungera som inramning. 

Juryn ser positivt på ambitionen att lyfta in lokala motiv i 
tävlingsområdet, såsom lekmiljön och pergolan, men 
tycker inte riktigt att detta fungerar i det relativt 
begränsade rummet.


