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Pilgrimsleden är märkt med Sankt  Olovs 
-korset. Starkt kopplat till St Olavsstråket 

till kyrkan från norr och vidare söderut. 

Stadsvapnet innehåller en 
tolkning av stadens tullportar

Historisk karta över stråken 
genom staden och in till 

området innanför stadsmuren

DET FASTA
Det fasta är det som står sig länge, över 
tid. Flera hundra år. Berget, topografin, 
landskapet, strukturen. Den ska hålla, oavsett 
behov och samhällskiftningar. 

BERGEN Mösseberg och Ålleberg reser sig i fonden av slättlandskapet och 
har präglat och format såväl vägdragningar som byggnader, gator och torg. 
Stenen är den fasta grunden i stadens golv och fasader, och en stolthet för 
Falbygden. Stenarvet är också påtagligt i landskapet genom megaliter och 
fornlämningar

STRUKTUREN med Kyrkan och torgen som de tydligaste fasta strukturerna 
i stadskärnan. Den historiska muren runt stadskärnan med två tullportar 
och tre led har över tid försvunnit men är tydlig i gatornas sträckning med 
knäckar, och i gatunamnen. 

STÄRK KULTURMILJÖN OCH ATTRAKTIVITETEN GENOM:

LEDER & PORTAR Vi föreslår ett fokus på att binda ihop staden med bygden 
genom attraktiva färdvägar. Detta stärker centrum och likaså den omgivande 
landsbygden. Ringvägen är en effektiv barriär och stora delar utanför den 
historiska kärnan är trafikdominerade miljöer. Genom att öka stadskärnans 
attraktion och förbättra dess utformning, knyts den starkare till omgivningen. 
Med ett ökat fokus på stråk och miljöer för fotgängare och cyklister öppnar 
vi upp för trygga och trivsamma rörelser i och mot stadskärnan. Storgatan 
och en del av Dotorpsgatan förstärks som gågator och möjligheterna till 
cykeltrafik främjas på St Olofsgatan, Landbogatan och delar av Storgatan.

Genom att återigen markera entrépunkterna till stadskärnan, kan nya 
sorters portar/leder välkomna besökare till centrum och samtidigt ge 
upplevelsevärden. De nya portarna ger en symbolisk koppling till det 
förflutna, men med en nutida utformning och funktion. Entrépunkterna 
utformas på olika sätt, men tar tillvara på ljuset. Entrépunkterna utformas 
även med siktlinjer mot scenerier och med ledtrådar att söka sig vidare - 
från en plats skymtar en aktivitet, verksamhet eller gestaltning som leder 
vidare till en annan plats och så vidare. På så vis byggs fondmotivet från 
entréplatsen upp.

Låt karaktärsfulla stråk löpa igenom hela staden. Låt Trädgårdsgatan blomma 
med syren och grönska men värna siktlinjerna till det omgivande landskapet. 
Plantera med låga växtbäddar eller asymmetriskt så att vyerna förblir fria.  
De stolta platåbergen har växtplatser med unik flora och fauna som erbjuder 
återhämtning och aktiv rekreation. I nya planteringar ser vi möjligheten att 
knyta an till dessa för bygden viktiga och olika biotoper. Det ger möjlighet 
till naturpedagogik i den urbana promenaden runt i staden. Hälsans stig kan 
exempelvis få både mer sinnlighet och information.

Förslaget innebär:

• Lederna/stråken genom och till stadskärnan förstärks genom en sinnlig 
gestaltning i mänsklig skala. 

• Belys historiska fasader och gränder. Markera entréerna till de fina 
gränderna. 

• Hylla stenen - den som hela staden bygger på - genom att lägga till 
förädlade stenelement. En kontrast till det robusta naturstensgolven. 
Detta belyser landskapet koppling till förhistorisk tid men på ett poetisk 
och nutida vis. 

• Historiska fasader och gränder belyses.

• Historiska och nyare entréportar/led till stadskärnan markeras 

• Granit, kalksten och metall är fasta och nu förekommande material som 
även föreslås läggas till, i olika grader av förädling - polering, patinering.

• Siktlinjer mot omgivande landsbygd och landskap bevaras

• Bygdens koppling till stenålder och forntid lyfts fram på ett poetiskt och 
nutida vis - genom belysning, symbolik och lekfullhet

LJUSETGRÖNSTRUKTUR - BIOLOGISK MÅNGFALD STRÅK - LEDER - HÅLLBAR MOBILITET

DET FÖRÄNDERLIGA 
KULTURKLUSTER Kulturens roll och platser för 
den behöver stärkas i stadskärnan. Kyrkparken och 
Kyrkans hus ska ingå som kulturella element i kultur-
klustret och som delar av kulturloopen. Trygga och 
tillåtande platser för detta behöver tillskapas, för 
alla åldrar.

EKOTURISMEN Pilgrimsresor, cykelleder och historiska vandringar stärker 
centrum. Turismen i Falköping är stark under sommarhalvåret. Många vill 
vandra i Arns fotspår och känna historiens vingslag. Stråken som leder in och 
ut mot de vackra omgivningarna är väldigt viktiga. Genom att länka samman 
landsbygdens turistvägar och mångfald av målpunkter med det historiska 
centrum stärks Falbygden näringsliv. 

HANDEL OCH MAT Försäljningen av mat- 
och jordbruksprodukter lever kvar och mark-
nader och torghandel är några av stadens 
viktigaste drivkrafter. Att skapa rätt förut-
sättningar för denna handel, men samtidigt 
inte låsa fast sig i strukturen, blir essentiellt 
i en utveckling av stadskärnan. Vid dessa 
evenemang ska fler aktiviteter än handel 
kunna erbjudas, och till flera åldersgrupper. 
Ytorna för handel ska vara flexibla beroende 
på marknadens storlek och typ, och samti-
digt ge ett mervärde till stadsmiljön.

RÖRELSERNA Vi lever ett allt mer stillasit-
tande liv och spenderar mycket tid inomhus. 
Stadsmiljön behöver innehålla strukturer 
och sammanhang som får människor att vilja 
vistas och röra sig där.

STÄRK DET GODA LIVET GENOM:

FLEXIBILITET OCH SPONTANITET Flexibla platser och strukturer behövs 
som ramverk för nya typer av handel, byteshandel, återbruk, REKO-ring mm. 
Dessa ska även kunna fungera som mötesplatser och scener för konst och 
kultur. Ett extra lager av tillfälliga konst- och kulturevenemang och -installa-
tioner bör läggas till detta, som inkluderar initiativ och medverkan från olika 
grupper. Dessutom bör staden hysa möjligheter till medborgares och besö-
kares egna aktiviteter, skapande och initiativ.

Förslaget innebär:

• På Stora torget tillförs ett ramverk för en vackrare och mer hållbar handel 
som kan fungera under hela året och för olika scenarier

• Mötesplatser och rum för barn och unga tillförs på Stora torget, Köttor-
get och i Kyrkparken - kulturscen, Kulturkiosken, mötesplats under taken 
och lekbara väggar och -skulpturer samt den nya lekplatsen.

• Tillägg med nya fasta strukturer såsom Kulturkiosken, utomhuskyrkan och 
kyrkans kafégård som stöttar evenemang och aktiviteter runt året. 

• Strukturer som ständigt förändras med ljuset läggs till - glastaken på 
Stora torget, speglingarna i Kyrkparken, ljuscirklarna vid entréportarna 
samt ljus- och skuggverkan från ny belysning. 

• Inbjudande rum, stråk och miljöer som får människor att vilja vistas i 
stadskärnan - och att röra sig runt i den - skapas. Särskilda strukturer för 
fysisk aktivitet tillförs i form av lekbara element, lekutrustning och möjlig-
heter till tillfälliga sportevenemang läggs till.

• Plats för odling av mat och växter tillskapas

DET LÅNGSAMMA 
GENERATIONERNA Liksom många lands-
bygdskommuner har Falköping en utflyttning 
av unga som söker sig till de större städerna. I 
medborgardialogen framkommer åsikter om att 
centrum är utformat för den äldre generationen. 
Samtidigt planerar kommunen att bygga en ny 
högstadieskola öster om centrum, som kommer att innebära ett helt nytt 
flöde av ungdomar till och genom centrum. Stadskärnan ska fungera för alla 
åldersgrupper och över tid. Den ska fungera med det cykliska förloppet i 
generationer som följer på varandra och i hur stadens innehåll utvecklas. 

”Det goda livet” är Falköpings vision om det hållbara samhället - ett samhälle 
i balans och harmoni, även för kommande generationer. Kommunen vill värna 
livskvalitet, välbefinnande och trivsel, och har även kopplingar till begreppet 
Slow City. 

EKOSYSTEMEN Den mångfacetterade bygden bjuder även på annat - 
ekoturism, rekreation, inspiration och utbildning är en del av de ekosystem-
tjänsterna som stärker bygden. 

Falbygden är rik på botaniska skatter, som återfinns bland annat på de 
många rullstensåsarna och torrbackarna. Där växer stäppartade torrängar 
med en rik flora av exempelvis fjädergräs, drakblomma, smalbladig lungört, 
brudbröd och stor blåklocka. Den särskilda berggrunden är en del i detta. 

Innan industrialiseringen grönskade det historiska centrat av kålgårdar och 
annan typ av stadsodling. Odlingen var nödvändig - men också en social 
mötesplats. Inne i dagens stadskärna är, förutom i Kyrkparken, vegetationen 
begränsad till stadsträd. Detta ger en torftig miljö för människor såväl som 
för biologisk mångfald. 

Jordbruket och förädlingen av dess produkter har länge varit viktigt för byg-
den, samt försäljningen av dessa - mat, odling och entreprenörskap. Traktens 
mjölkgårdar bidrar till att hålla landskapet öppet och ger biotoper där gräs, 
örter, insekter och fjärilar trivs. Det långsamma och cykliska förloppet är från 
jord till bord - eller från jord till jord. 

STÄRK DE HÅLLBARA SYSTEMEN GENOM:

CYKLER & CIRKLAR Från analysen av tidslager tar vi fasta på de värden 
och kvaliteter som bidrar till Falköpings karaktär och identitet. Vi lägger till 
och förstärker positiva aspekter av dessa. Det mest påtagliga värdet är den 
fruktbara landsbygden som producerar råvaror som i olika mån förädlas. 
Fruktbarheten symboliseras ofta med cirklar på det sätt som vi firar ljuset vid 
sommarsolståndet genom att binda kransar. Förslaget markerar det historiska 
området med cirklar och ljus. I portar och entrépunkter såväl som på torget 
och i Kyrkparken, återfinns denna symbolik. Cirklarna är integrerade i eller 
upphöjda från golvet; hänger som kronor ovanför entréerna och fungerar 
som karaktärsfulla möbler och tak på torget. 

Den långsamma förändringen i årstider skapar en variation i stadsrummet. 
Genom att skapa strukturer såsom stolpar på torget och cirklar vid entré-
punkterna, ger vi förutsättningar för att förändra även stadens element med 
årstiderna. 

Förslaget innebär:

• Kalkrika och naturlika planteringar på Stora torget med växtlighet som 
påminner om omgivande naturområden. 

• Återinföra odling i staden genom stadsträdgårdar vid Kyrkparken, som 
förutom det gröna och produktiva tillskottet ger en social funktion och 
kan bidra till möten, rehabilitering och avkoppling. Kan drivas av kyrkan 
eller fristående organisation.

• Hängande ljussatta cirklar som kan användas för tillfälliga installationer 
över året. Exempelvis vid skördefest, vårblommor, midsommar, mark-
nadsdag osv. Kyrkoparken kompletteras med en rikare variation av 
växtlighet där blomstrande och böljande äng ger upplevelsevärden såväl 
som gynnar biologisk mångfald.

• Hängande ljussatta cirklar som kan användas för tillfälliga installationer 
över året. Exempelvis vid skördefest, vårblommor, midsommar, mark-
nadsdag osv. 

Lorem ipsum
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Orienterbarheten och de siktlinjer och länkar som finns på dagen mellan plat-
ser och stråk försvinner i mörkret. Ljuset i stråk och på platser består till stor 
del av armaturer som ger ett kallt och skugglöst ljus på fasader och markyta. 
Ljuset har potential att stärka identiteten, både befintliga värden och nya 
kvaliteter. När det blir mörkt i stadskärnan så upplevs stråk och platser lite 
otrygga på grund av mörker, bländning och dålig överblick. 

Genom att orientera ljuset nära arkitekturen, grönskan och människorna kan 
en variation uppstå i skala och rytm och uppmuntra till rörelse och vistelse när 
det är mörkt. Diagrammet ovan visar vilka kopplingar och entréer som bör 
stärkas med ljuset för att knyta samma och utveckla nattstaden. Lyktor plac-
eras på fasaderna för att stärka det kulturhistoriska och atmosfären. 

Trygghet för fotgängare skapas genom fyra huvudprinciper; överblick-
barhet, befolkade gator, skötsel/underhåll samt belysning. Genom att 
Dotorpsgatan och östra delen av Storgatan regleras till gågator kan 
gaturummets utformning tydliggöras. Förslaget är att i stadskärnan lyfta 
fotgängaren och skapa förutsättningar för ökad aktivitet, vilket leder till 
att gatorna befolkas under större delar av året. Trafikföringsprinciperna 
bygger vidare på dagens struktur av enkelriktade gator för att styra motor-
fordonstrafiken och därigenom kunna minimera körbara bredder och öka 
tillgängligheten för gående. Cyklister får fortsatt färdas på gågata vilket är 
viktigt eftersom Stora torget är en viktig målpunkt även för cyklister. Minst 
40 st cykelparkeringar föreslås på anslutande gator vid Stora torget och 
lika många kring Kyrkparken. Huvudstråk för cykel genom centrum föreslås 
vara via lågfartsgatan St Olofsgatan/Landbogatan. 

De för staden kännetecknande trädalléerna kompletteras i södra delen av 
Landbogatan och längs Trädgårdsgatan. På St Olofsgatan mellan Trädgårdsga-
tan och Storgatan anläggs lägre planteringar. Detta knyter ihop stadskärnans 
grönstrukturer Kyrkparken, Plantis, Hästbacken och kyrkogårdarna. Trädalléen 
längs Landbogatan görs i samband med en ombyggnad till stadsgata vilket 
förstärker stadskärnans södra entré. Kompletteringarna ska göras så att de 
viktiga siktlinjerna mot omgivande berg och landskap samt mot kyrkan inte 
förstörs. Mindre trädkompletteringar och varierande planteringar görs på 
Stora torget och längs Kyrkogatan. Befintliga träd ges förbättrade förhålland-
en genom renoverade växtbäddar och genom att leda dagvatten in i bäddar-
na. Vid nya trädplanteringar kan större ytor avvattnas in till regnträdgårdar. 
Att i ögonhöjd få god orienterbarhet och se in till torget men också vidare 
ut i landskapet är en utgångspunkt. Träden i Storgatan samt i Dotorpsgatan 
föreslås därför bytas ut för att förbättra gatusektionen och överblickbarheten.

Förslaget stödjer idén om att omlokalisera biblioteket och Falbygdens mu-
seum till stadskärnan. En lämplig lokal är KappAhl-huset på östra sidan av 
Stora torget. På detta vis stärks kulturklustret och kulturverksamheterna vid 
Flygares gränd och torget stimuleras. Nya mötesplatser finns på Kyrkans 
hus kafégård samt i odlingsplatserna vid den nya lekplatsen. Tvärstråket 
och de väderskyddade platserna på torget ger ökad komfort för häng och 
aktivitet. De permanenta konstverk som tillförs är utomhuskyrkan, ljus- /
spegelkonsten vid kyrkan, glastaken på Stora torget samt en konstfullt 
utformad Kulturkiosk på Köttorget. Platser för tillfälliga konstinstallationer 
och kulturaktiviteter föreslås vara runt Kulturkiosken, Dotorpsgatans en-
tré samt på Stora torget. Konceptet med sommargata bör fortsätta och 
utvecklas med mer delaktighet. En mindre scenyta tillförs på Stora torget. 
För större evenemang blir möjligheterna gynnsammare även för detta på 
Stora torget med hjälp av tilläggen taken och stolparna. 

Den kommersiella loopen för sällanköpshandel får en ökad styrka genom 
att Stora torget blir mer väderskyddat i den västra kantzonen. På Köttorget 
föreslås en ny kiosk. Kiosken kan bli en samlingsplats och ett spännande 
blickfång. Det kommersiella stöttas av det kulturella och sociala stadslivet 
och vice versa. Aktivering av tvärstråket mellan Kyrkparken och Stora torget 
bidrar därför också till loopens syfte; att skapa mer liv och rörelse. På 
marknadsdagar ser vi möjligheter till att nyttja fler gator och parkeringsytor 
i området, och på så sätt stimulera handeln i hela centrum. Vid marknad 
fyller även den nya kiosken ett syfte som informationskiosk.  Genom den 
förändrade trafikföringen på Storgatan finns det goda möjligheter att lokali-
sera mat- och caféverksamheter i den soligaste delen av torget. Genom 
komplettering av entrépunkten vid Dotorpsgatan kan även Dotorpsgatan 
mellan torget och Trädgårdsgatan få en större betydelse som handels- och 
aktivitetsstråk.

Den fina, täta kvartersstrukturen med flikighet och smala gränder hyllas genom 
tillägg i grändernas öppningar. Ljussättning och detaljer lyfter fram fasaderna. 
Mot Trädgårdsgatan är det brokigt men de uppbrutna kvarteren kan få nytt 
liv genom att aktivera hårdgjorda ytor för fysisk aktivitet och öka kvaliteten 
med mer grönska och konst. “Baksidorna” blir tillåtande i sin karaktär medan 
de historiskt viktiga stråken i staden, innanför stadsmuren, får en återhållsam 
och konsekvent gestaltning. Kontrasten mellan de inre rummen och de yttre 
rummen ger en varierad upplevelse för besökarna. Vissa hörnbyggnader och 
fasader måste få extra mycket kärlek då de hamnar mitt i siktlinjerna. I de 
viktigaste entrépunkterna tillika siktlinjer placeras en ljussatt stolpe med den 
symboliska cirkeln som kan dekoreras utifrån säsong och aktiviteter.   

MELLAN HIMMEL OCH JORD

PLAN ÖVERSIKTLIG ANALYS

Låt ljuset i Falköping skina och bjuda in livet - för generationer 
över hela året. Ge torget ett ramverk för myllrande liv, för hållbar 
handel och närproducerad mat. Låt Kyrkparken vara en hägrande 
oas att längta till i slutet på en vandring. Tillsammans skapar 
platserna möten mellan himmel och jord, mellan det sinnliga 
och det jordnära. Här vill man växa upp, bo och åldras. Här finns 
engagemang, drivkraft och platsen förändras med oss, över tid! 

TID OCH LJUS
Det första intrycket som slår besökaren när en närmar sig Falköping är staden 
som ligger där på den öppna slätten med Mösseberg i fonden. Ovan breder 
sig den stora himlen ut sig. Den gemensamma nämnaren som förenar allt är 
ljuset som rör sig från himlen till jorden och som funnits i all tid. Tiden och 
ljuset står aldrig stilla. De olika delarna i förslaget relaterar på ett eller annat 
vis till ljuset. Skiftningarna på kyrkans tegelvägg, skuggbildningar av trädens 
lövverk och utomhuskyrkans siluett, reflektioner av vatten och färgat glas och 
solkatter som dansar. Ljuset är en förutsättning för allt levande. Förslaget 
lyfter fram ljuset, fruktbarheten och det liv som följer i dess spår. Genom 
tre olika tidslager 1) det fasta 2) det långsamma och 3) det föränderliga 
resonerar vi oss fram till en fysisk gestalt. De tre tidslagren påverkar på olika 
sätt hur det goda livet i Falköping tar sig uttryck över året och över tid.

Urtypen för kiosk i början av 
1900-talet. En kulturkioskbyggnad 

ger stöd åt livet på Köttorget och vid 
marknadsdagar
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OMGIVANDE LANDSKAP I kartan till vänster il-
lustreras den fysiska relationen mellan Falbygden 
och Falköping. En stark kvalitet är stadskärnans 
kontakt med det omgivande landskapet i form av 
starka siktlinjer. Längs Storgatan syns Billingen i 
fonden. Det gröna stråket mot Hästbacken och 
St Sigfrids kyrkogård blir fond i motsatt riktning. 

JORDBRUK & MAT Falbygden är en stor 
producent av mejeriprodukter och spannmål. 
Gårdsbutiker, caféer, osterier, saluhall m fl är alla 
stolta försäljare av lokala produkter. Allt större 
fokus på närproducerade, schyssta produkter 
finns och den växande Rekoringen är ett tecken 
i tiden. Förslaget vill utvecklas i denna anda men 
ser också att food trucks och fast food är en del 
av en ungdomskultur som också måste få ta plats 
i en inkluderande stadsutveckling. 

ORIENTERBARHET - RUMSLIGHET

Storgatan - Mösseberg i fondenVy över Falköping  och slättlandskapet

FRITID & REKREATION Kartan till vänster 
redovisar ett urval av destinationer i Falbygden. 
Geologin och färskvattnet är grunden till att 
Falköping en gång etablerades. Den varierade 
berggrunden har skapat förutsättningar för 
en rik flora och fauna. Friluftsliv, friskvård och 
frisksport har utvecklats under senare århund-
raden. Spännande kulturmiljöer och produktiva 
landskap omger staden. Flera turiststråk och 
cykelleder löper genom bygden och arvet 
från stenålder och medeltid är påtagligt med 
otaliga fornfynd. Turismen, och ännu hellre 
ekoturismen, är en nyckel för att få ekonomi 
och hållbarhet i verksamheter, service och 
handel.



SPEGLINGAR AV HIMMEL

När man rör sig vid entréplatsen på St Olofsgatan ser man kyrkans norra 
fasad - kyrkan som helhet framträder successivt ju närmare man kommer. För 
att locka blicken och besökaren ytterligare kan kyrkans murade vägg lyftas 
fram med speglingar på väggen. På marken vid den norra fasaden läggs 
stora cirklar av speglar samt runda vattenspeglar, som kan reflektera ljus mot 
fasaden. Genom att belysa vattenspeglarna med blanka och vinklade bottnar 
kan de förändras och fungera året runt, även när de inte är vattenfyllda. 

På flera ställen i parken infogas små element att upptäcka. Speglar infällda i 
marken speglar himlen såväl som träden, blomningen och kyrkobyggnaden 
- de gör det möjligt att blicka uppåt såväl som inåt. Med vatten och speglar 
kan en magisk värld framträda när det är mörkt då fragment av den belysta 
parken återspeglas. Större och mindre stenar i de för bygden kända bergar-
terna placeras också ut. Vissa av dessa stenar urholkas för att ge möjlighet till 
speglar av himlens vatten. En av dessa kan fungera som utvändig dopfunt. 

STRÅKEN       
PÅ VANDRING Kyrkparken kopplas starkare till stadskärnan genom att nya 
stråk öppnas upp. Det ena dras i förlängningen av Nygatan och leder upp 
mot den nya lekplatsen och förskolan, genom fruktlunden och parkmiljön 
som skapas där. Ett annat stråk öppnas upp på utsidan av murens södra 
sida, för att från Köttorget kunna ta sig till lekplatsen, förskolan och den nya 
stadsodlingen. Det breda stråket ger fina sittmöjligheter mot murens soliga 
vägg med utsikt över odling och stad. 

Tvärstråket mellan Stora torget och Kyrkparken har en intressant förskjuten  
rörelse vilket gör att kontakten däremellan blir bristfällig. Kyrkogatan från 
Landbogatan upp mot kyrkan, breddas ett par meter. Detta för att förstärka 
kopplingen mellan staden och kyrkan och att i det förskjutna rörelsemönstret 
ge en ledtråd om att stråket fortsätter längre fram. De parkeringar som tas 
bort söder om Kyrkogatan ersätts med kantstensparkeringar längs Landbo-
gatan, vilket ger en närhet till eventuell livsmedelsbutik. Tillsammans med 
trädplanteringar gör detta Landbogatan till en stadsgata, och stadskärnans 
södra entréport.

Det breddade stråket i Kyrkogatan kompletteras med sittplatser, belysning 
och böljande planteringar.

PARKEN I SLUTET AV VANDRINGEN

DET FASTA I Kyrkparken förstärker vi det historiska arvet och de befintliga 
strukturerna. Parken har en tilltalande struktur och rumslighet, som kan 
förbättras och förskönas. Entréportarna till parken betonas, liksom stråken 
mot dem. En ny gångväg läggs till i parkens nordvästra hörn. Denna gångväg 
ger ytterligare möjlighet att utforska parken, komma nära planteringar och 
vandra i trädgrönskan. Parkens struktur men de gatstenssatta gångarna 
behålls men tillgängligheten kan behöva ses över och de mest frekventerade 
stråken kan behöva breddas. Kring kyrkobyggnaden läggs en mjuk ram av 
kalksten. Mot den södra väggen sätts bänkar i bästa solläge. 

DET LÅNGSAMMA Det lugna tempot manifesteras framför allt i årstidernas 
cykler, i kyrkoåret och i det kontemplativa. Årstiderna blir i hög grad synliga 
i parken genom trädens och de nya planteringarnas förändring över tid. 
Förslaget innebär större möjligheter för kyrkans verksamheter att bedrivas 
utomhus, vilket ökar kopplingen till årstiderna och naturen och gör att 
högtider kan manifestera sig även ute i parken.

Stadsodlingens funktion som en rehabträdgård och social mötesplats, blir 
ett välkommet, meditativt tillskott där det är enkelt att följa växternas och 
kretsloppens lugna och regelbundna cykler. 

JORDENS FORM OCH GRÖNSKA Kyrkparkens grönska kompletteras med 
växtlighet i ett böljande landskap som ansluter till det omgivande natur- och 
odlingslandskapet. Mot Kyrkparkens murar anläggs större planteringar, vilket 
ytterligare förstärker parkens avgränsade rum. De ensartade gräsmattorna 
får nytt liv med ängslika planteringar av kulturväxter kännetecknande för 
bygdens stäppartade torrängar, så som fjädergräs, vingvial, smalbladig 
lungört och blåklocka. Med ängsplanteringarna skapas en biologisk mångfald 
och förutsättningar för exempelvis pollinatörer och fåglar. Parken får även en 
mer böljande topografi, där den flacka ytan kompletteras med mjuka kullar 
med ängsplanering.

DET FÖRÄNDERLIGA Kyrkparken tillåts förändras genom aktiviteter, evene-
mang, lek och rörelse samt ett umgänge mellan generationer. Ett ökat flöde 
av besökare till parken, kyrkan, Kyrkans hus och till den nya lekparken gör 
att området är i ständig förändring. Det växlande ljuset och dess speglingar i 
glas, polerad sten och blänkande metall är andra föränderliga element. 

OASEN Gårdsplanen vid Kyrkans hus blir en stadsmässig kaféyta och en 
plats för evenemang och möten. Kopplingen mellan parken och Kyrkans hus 
tydliggörs genom att en del av muren vid den lilla paviljongen öppnas upp 
och byggs om till en sittgradäng som vänder sig mot gården såväl som mot 
kyrkan. Gårdsplanen beläggs med smågatsten och får planteringar, samtidigt 
som antalet parkeringar minimeras. I paviljongen kan ett kafé med toalett 
inrättas, och evenemang kan ordnas med sittande gäster vid bord och i 
sittgradäng. I sittgradängen mot kyrkan kan mindre samlingar eller gudstjän-
ster hållas, här sitter man under lite enklare former och under trädkronorna.

LÅT BARNEN KOMMA TILL MIG Utanför kyrkans murar skapas en lekplats 
med koppling till parken och till förskolan bredvid. Fokus på lekplatsen blir 
att på ett lättsamt och lekfullt sätt närma sig frågan om jorden och livet 
i marken. Krypgångar genom marken, kullar, megalitkultur och lekbara 
gånggrifter utformas med naturliga material, sten och stockar. En låg mur av 
staplade stockar med kryphål avgränsar mot entrévägen. I den östra delen 
är leken friare och knyter an till de öppna gräsytorna ned mot Köttorget. Det 
blir en utflyktslekplats och en attraktion för hela Falköping. Kyrkans parkering 
blir dubbelsidig men med lika många platser. På östra sidan om stråket mot 
kyrkan anläggs en fruktlund och en stadsodling, som kan fungera som grön 
rehab eller social verksamhet. 

SEKTION B-B SKALA 1:50

Hägringen är dimensioner av härlighet, sinnlighet, 
andlighet och kontemplation – de lager som svävar 
ovanför vårt dagliga liv och stadens fasta strukturer. 
I Kyrkparken och dess omgivning manifesterar det 
sig i enkla men ljuvliga tillägg som ger mervärden 
– den glimrande utomhuskyrkan, böljande och dof-
tande planteringar med humlesurr, vandringen runt 
i trädgrönskan, bakelser på gårdsplanen, solen mot 
väggen och ljusreflektioner i vatten. 

4.
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Hägring

VARDE LJUS

Parken kring kyrkan kan vara en trygg plats för kontemplation och vila med 
natthimlen som tak, men också en social plats där ljuset har en samlande 
kraft när det inte är dagsljus. Ljuset kan bjuda in människor i parken genom 
att lyfta fram byggnader, platser och grönska och förstärka siktlinjerna 
genom parken. Kyrkan är ett landmärke och fond på dagen och kan vara det 
även när det är mörkt på kvällar och morgnar, men torn och träd kan få vila i 
mörker på natten så att fladdermöss och fåglar inte blir störda.  Utomhuskyr-
kan kan bli ett viktigt blickfång när det är mörkt och bli en finstämd plats 
hela året. Parken kan förberedas för temporär ljuskonst med stolpar som 
både ger ljus året om och där det finns åtkomlig ström för det temporära. 

Här kommer en 
enkel skiss på hur 
man skulle kunna 
aktivera kyrkans 
norra sida, den som 
man möter från 
St.Olofsgatan. En 
vattenspegel/ skulp-
tur som belyses så 
att ”solkatterna” 
hamnar på fasaden. 
Om man inte vill 
ställa något fram-
för som tar fokus 
från kyrkan som 
motiv. Om man har 
en blank botten så 
borde den fungera 
även vintertid, det 
skulle kunna vara 
en vattenspegel 
sommartid.

Modellskisser på vattenspeglarna
Så här skulle en markering, en signal, en utomhuskyrkas 
fond kunna se ut, pricip. Korset kan ha en belysning.
Kanske kan man låta mönstet fungera som spaljé.

HÄGRING

En utomhuskyrka kan erbjuda församlingen möjlighet att samlas utomhus 
för gudstjänster, vigslar, dop och andra sammankomster. Där kan man även 
enkelt slå sig ner för en stunds eftertanke. Utomhuskyrkan ligger mellan 
två magnifika träd vid kyrkans södra fasad, och kopplar på så vis mot 
kyrkostråket ned mot Köttorget-Stora torget. Utomhuskyrkan kan även anas 
från andra sidan muren. Den fysiska strukturen är mycket enkel, och ska fram-
stå mer som en hägring än en byggnad. En altartavla med cirkelmotiv i metall 
står mot öster, mot staden, och utgör kyrkorummets fond. En halvcirkel i 
grus ligger väster om den, och avslutas med en glänsande kant av metall-
cirklar. Halvcirkeln möbleras med enkla, fasta stolar för ett mindre sällskap. 
Vid större sammankomster kan man komplettera med stolar ut på gräsytan 
västerut. Hela kyrkorummet omsluts av böljande planteringar.

Modellskisser på altartavlan - fonden vid utomhuskyrkan. Detta kan belysas och växter kan klättra upp 

som på en spaljé.

En bröllopscermoni äger rum i den blommande Kyrkparken en sommardag. 

PLAN SKALA 1:500

 I diagrammet visas hur siktlinjerna och ledtrådar kring Kyrkparken successivt uppdagas

Kulturkiosken  6 m Lekskulptur 3 m Stråk 4 mStråk 4 m Lekvägg 1 m

MELLAN HIMMEL OCH JORD 

TVÄRSTRÅKET
DEL AV KÖTTORGET

SEKTION A-A SKALA 1:200

Entré butik Lekskulptur Interaktiv lekvägg med ninjabana, klättervägg, 
digitala inslag och sittnischer

Stora torgetLandbogatan

TVÄRSTRÅKET
LANDBOGATAN-STORA TORGET
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STORGATAN 
Belysningsprincip 
med lägre omgivande 
bebyggelse som kan 
tillämpas på flera 
gaturum i stadskärnan 

Befintlig sektion med stolpar 
och kallt ljus 

Förslag på flexibelt gaturum med 
lyktor och förstärkt ljus på tex 
planteringar

Förslag på flexibelt gaturum med lyktor 
och förstärkt ljus i kombination med 
vinterbelysning 
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Be�ntlig situation Flexibelt gaturum Flexibelt gaturum vinter

Be�ntlig situation Flexibelt gaturum Flexibelt gaturum 

Från denna punkt ser du både kyrkan och bort mot Stora torget. Det vi 
framförallt utvecklar från denna punkt är att det finns ledtrådar längre fram 
- något att söka blicken mot och utforska mer. Vid kyrkan arbetar vi med ett 
skimrande konstverk på kyrkans fasad, vilket är synligt från entrépunkten. En 
glimrande skylt vid Kyrkans hus lockar in mot kafégården. Vid Stora torget 
skymtar de nya glastaken, scenen och de höga stolparna. Markbeläggningen 
kan i denna punkt förändras för att visa på entrén men inga av de korsande 
gatorna behöver byggas om här. På en stolpe markeras platsen med en 
svävande ljusring - ett element som återkommer i fler entrépunkter. St 
Olofsggatan görs om, parkeringar minskas med hälften och tidsstyrs så att 
lika många besökare kan nyttja dem. Möbleringszoner med träd och grönska 
ersätter parkeringarna och gångstråken breddas.

Be�ntlig situation Flexibelt gaturum Flexibelt gaturum vinter

Be�ntlig situation Flexibelt gaturum Flexibelt gaturum 

MELLAN HIMMEL OCH JORD 

TVÄRSTRÅKET       
KYRKPARKEN-STORA TORGET 
På Köttorget görs tillägg för att aktivera platsen, knyta den närmare 
stadskärnan och göra den till ett nod i vandringen mellan Stora torget och 
Kyrkparken. Tilläggen tilltalar olika åldrar, men har ett särskilt fokus på unga. 
Aktiviteterna som tillförs blir sekvenser i vandringen, och stegvis uppenbarar 
sig fler ledtrådar längre fram. Från Stora torget anas kiosken och rörelserike-
domen på Köttorget, från Köttorget skymtar lekparken vid kyrkan, fruktlun-
den och odlingarna utanför kyrkans murar och vandringen upp mot kyrkan. 

Den slutna fasaden mot norr aktiveras med varierande inslag av interaktivitet 
- klättervägg, ninjabanor, digitala väggar och sittplatser i nischer. Lekskulp-
turen Platåbergen läggs vid stråket mot Kyrkparken - här finns möjlighet att 
klättra, hoppa, springa eller sitta ned och vila i anslutning till Kulturkiosken. 
Kulturkiosken blir en mötesplats mitt på torget, såsom kioskbyggnader i 
alla tider varit sociala punkter. Kiosken kan vara informationskiosk och även 
innehålla mindre evenemang och utställningar, i byggnaden eller på torget.

NATTENS IDENTITET
Natten har egna kvaliteter och med hjälp av mörkret kan vi med ljus och 
skuggor skapa en stämningsfull ljusgestaltning i stadskärnan under med 
stjärnhimlen som tak. Genom att styra ljuset över dygnet och året och för-
bereda för det temporära kan vi skapa förutsättningar för en dynamisk och 
levande stadskärna när det är mörkt. Ljuset har potential att stärka identitet-
en, både befintliga värden och nya kvaliteter. Genom att orientera ljuset nära 
arkitekturen, grönskan och människorna kan en variation uppstå i skala och 
rytm och uppmuntra till rörelse och vistelse när det är mörkt. 

Äldre lyktor är, tillsammans med sitt varma, glödande ljus av hög kvalitet, en 
del av Falköpings kulturhistoria, och omfattar såväl 1800-talets vägglyktor 
och lyktstolpar som 1940-talets höga kandelabrar på torget. I vårt förslag 
återskapas ett kulturhistoriskt ljus i stadskärnan, med ny ljusteknik, och bidrar 
till att skapa ett tydligare historiskt centrum och en stämningsfull ljusmiljö 
som blir en destination på kvällen för både turister och Falköpingsborna. 

Ljuset från lyktorna med kompletterande fasadbelysning kan lyfta fram 
kvaliteter i det kulturhistoriska som till exempel portar, vackra arkitektoniska 
detaljer och spännande och lite bortglömda gränder. Med ljuset kan vi 
gestalta och lyfta fram entréerna till stadskärnan och korsningarna för ökad 
orienterbarhet. Gränder och länkar mellan platser kan bli vackra, spännande 
och trygga kopplingar när det är mörkt. Det temporära ljuset kan följa 
årstidernas skiftningar och platsernas användning. Med ljuset kan vi också 
skapa nyfikenhet och interaktivitet genom att till exempel projicera mönster 
och siluetter på fasader och markytor som berättar om livet och människor i 
staden både förr och nu. 

De flexibla stolparna på Stora torget kan bära lyktor och förses med både 
strålkastare och uttag för det temporära ljuset till exempel kring vinterh-
alvåret.  Lyktorna på de flexibla stolparna ger en lågskalig atmosfär på torget 
och ett mjukt ljus i människors ansikten. Tillsammans med de vägghängda 
lyktorna blir ljuset rumsskapande och behagligt. Strålkastana högre upp på 
samma stolpe kan både ge ett förstärkt ljus på fasader och markyta och till 
exempel lyfta fram lekplatsen, Venus, grönska och de transparenta taken. De 
två befintliga kopparlyktorna mitt på torget bestyckas om med LED och får 
lysa svagt för att inte blända. 

Storgatan förses med vägghängda lyktor, samma som på Stora Torget, och 
som framförallt placeras på byggnader från 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Lyktorna ger ett mjukt och skuggrikt ljus på fasaderna och återskapar at-
mosfären i stadskärnan då ljuset var vägghängt. Lyktorna kan kompletteras 
med strålkastare placerade på konsolarmen för ljus riktat mot torn och andra 
vackra detaljer. Högre upp på fasaderna kan enstaka strålkastare placeras för 
att rikta ljus ned mot stråket tex mot planteringar och konst. 

Cirklar kring ljuset PORTARNA STÄRKER KÄRNAN

ENTRÉPORT DOTORPSGATAN /TRÄDGÅRDSGATAN

Hela gatusträckan mellan Stortorget och Trädgårdsgatan bör byggas om. 
Nya träd planteras och sektionen förbättraSs ur ett cykelperspektiv. Träd 
flyttas ut mer i mitten av gatan och ett träd med en högre sittande krona väljs 
så att det går att få sikt från entrépunkten vid Trädgårdsgatan hela vägen 
till Stora torget. Vid korsningen till Trädgårdsgatan arbetar vi med en-
trémarkörer för att visa på att detta är en port in i stadskärnan. Netto-bygg-
naden bör få en upprustning och önskvärt vore om det blev ett Rörelsens hus 
med aktiviteter som främjar rörelserikedom och motion. 

ENTRÉMARKÖR - LJUSCIRKELN 

Detalj av den ljuscirkel som finns vid alla entréportar. I 
kransen går att hänga upp saker för att markera exempelvis 
årstider. En LED-list sitter på insidan av kransen vilket lyfter 
fram den om kvällen.

Entrépunkterna till centrum ska markera att prioriteringsordningen bland 
trafikslag skiftar från motorfordon till fotgängare och cyklister som do-
minerade trafikslag i gaturummet. Genom att tydliggöra cykelstråket på 
Östertullsgatan, Storgatan-Landbogatan samt tillåta cykeltrafik på gågatorna 
i centrum, förstärks det övergripande cykelnätet runt centrum för resor som 
inte har målpunkt i centrum. När Östertullsgatan dubbelriktas för fordon-
strafik behöver befintliga parkerings- och lastplatser flyttas. Dagens lastplats 
på Östertullsgatan flyttas därmed till Storgatan och RHP behöver inrymmas 
på annan plats. Vad gäller markbeläggning så föreslår vi att cykelbanan får 
företräde över korsningspunkten. Detta för att undvika otydlighet i vem som 
är prioriterad. Detta kräver en mindre bearbetning av markbeläggningen. 
På Storgatan in mot torget läggs asfaltsytan om till att matcha resten av den 
nyligen omgjorda västra delen av Storgatan. I denna punkt är den visuella 
kopplingen till Stora torget viktig. Här står besökaren högre upp och har en 
tydlig sikt in mot torget. Det finns redan idag funktioner som underlättar 
stadsliv här, till exempel en anslagstavla. Den kan rustas upp och modern-
iseras. 

STORGATAN

ENTRÉPORT ÖSTERTULLGATAN/STORGATAN

ENTRÉPORT ST OLOFSGATAN/STORGATAN

Storgatan är ryggraden i stadskärnan - för kommersiella syften och sociala 
möten. Den är ett viktigt historiskt gaturum i vilken den långa siktlinjen mot 
Stora torget finns, både från öst och väst. Vi tror att det är en viktig strategi 
att förlägga händelser och aktiviteter till Storgatan. Det är inte nödvändigtvis 
vad som händer i entrépunkterna utan det som är synligt från därifrån som 
är viktigt. Därför har vi valt att utveckla korsningen St Olofsgatan/Stortorget 
och entrépunkten vid Östertullgatan. Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan är viktig 
att utveckla då den har en direktkoppling till Stora torget och är viktig ur ett 
cykelperspektiv.

Önskvärt är att Trädgårdgatan i ett framtida scenario blir en riktig trädgårds-
gata med cykelbanor på ömse sidor och med genomgående trädplantering-
ar. Det är av vikt att fortsatt behålla siktlinjer ut mot landskapet och bergen. 
Korsningen Trädgårdsgatan-Dotorpsgatan trafikeras av busstrafik varför fort-
satt behov av en signalreglerad korsning finns. Körfältsbredderna bedöms 
dock kunna smalnas av till förmån för att korsningens sektion minskas och att 
gång- och cykelstråken kan prioriteras och breddas. Detta, tillsammans med 
en något omgestaltad entrépunkt, kan sänka hastigheterna på gatan och gör 
den till mer utav en stadsgata. Som en start görs inbjudande vackra kon-
stnärliga tillägg i form av grönskande mönstrade generösa övergångsställen 
som underlättar passage över korsningarna och signalerar entréplatserna.

TRÄDGÅRDSGATAN

ST OLOFSGATAN

STORGATAN                             
Belysningsprincip med 
högre omgivande 
bebyggelse som kan 
tillämpas på flera gatu-
rum i stadskärnan 

Befintlig sektion med stolpar 
och kallt ljus 

Förslag på flexibelt gaturum med lyktor och förstärkt 
ljus på fasader och arkitektoniska detaljer 

Förslag på flexibelt gaturum med lyktor och förstärkt 
ljus på fasader i kombination med vinterbelysning 



PÅ STORA TORGET

STORGATAN

KULTUR OCH LEK

PLATS FÖR TORGHANDEL

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING

Stora torget är stadens hjärta. Det är hit du kom-
mer både som turist och som lokal patriot för att 
känna Falköpings puls. Till vardags och till fest. Vår 
vision är att Stora torget skall bli Skandinaviens 
mest levande marknadstorg. Med infrastruktur som 
gör det lätt att få vardagens torghandel att vara 
attraktiv och intim. Med en utformning som gör att 
den stora marknaden fungerar enkelt, strukturerat 
och väderskyddat. Ett torg som är lika attraktivt när 
det är tomt sent på kvällen som fullt med evene-
mang en sommardag. En plats att utbrista – detta 
är livet på en pinne oavsett om du med det menar 
att sippa på en lokalt producerad ”Virgin Mary” 
medan du smaskar praliner eller om du hellre ba-
lanserar på en slack-line ute på torget med dina 
kompisar. 

ETT LEVANDE KULTUR- OCH MARKNADSTORG Stora torget är ett vackert 
torg som redan idag används på många olika sätt varje dag och över året. 
Stadens invånare, handlare, tjänstemän och styre är bra på att få torget att 
leva. Det syns genom återkommande torghandel, stora marknader, fester och 
festivaler. Det finns bra med service runt torget och det är lätt att tänka att 
Stora torget är Falköpings hjärta. 

I en värld i förändring med miljontals aktörer som drar i oss och vill ha vår 
uppmärksamhet, både fysiskt och virtuellt går det inte att undervärdera den 
fysiska miljön och dess attraktivitet. Även om torget idag på många sätt är 
fantastiskt så finns det potential att stärka Stora torget så att fler personer 
väljer att vistas i stadskärnan under längre tid. 

Vår vision är att Stora torget skall bli Skandinaviens mest levande marknad-
storg. Med infrastruktur som gör det lätt att få vardagens torghandel att vara 
attraktiv och intim. Med en utformning som gör att den stora marknaden 
fungerar enkelt, strukturerat och väderskyddat. Ett torg som är lika attraktivt 
när det är tomt sent på kvällen, som fullt med evenemang en sommardag. 

DET FASTA Byggnaderna kring Stora torget har en behaglig skala med 
2–4 våningshus. Gator och byggnader har ett kulturhistoriskt värde och ger 
torget dess karaktär. Materialvalen på torget med granit är viktigt för att 
förstärka känslan av en plats som funnits med genom många tidsåldrar. Bygg-
naderna är fasta och viktiga för livet på torget i form av de bottenvåningar 
som med rätt innehåll stärker torgets användande. Restauranger och butiker 
ger mer liv än bankkontor och mäklare. Drömmen vore att kunna påverka 
innehållet i bottenvåningarna. Att torgets nya utformning påverkar även det 
fasta arvet i staden. Och att det nya innehållet i byggnaderna i sin tur kan ge 
tillbaka liv och rörelse på stora torget. Tex skulle ett kulturhus med bibliotek 
inrymmas i lokalerna mot torget där Kapp-Ahl har sina skyltfönster.

DET LÅNGSAMMA På torget går livet i cykler i takt med årstiderna. Träden 
spricker ut i april och tappar sina löv i oktober; marknaderna kommer och 
går; uteserveringarna dukas in och ut. De strukturer som är långsamma 
eller mer permanenta på torget är till stor del fokuserade på kanterna längs 
torget. Vackra tak i glas ger skydd i regn och rusk. Grönska förändras över 
året och hjälper besökarna att uppleva årstidernas olika skönhet. Permanenta 
lekinstallationer fungerar både sommar och vinter. Nya träd hjälper till att 
bryta ned vindhastigheten och förbättrar mikroklimatet. Det är i de levande 
kanterna som livets cykler är tydliga. Och det är i kanterna som de flesta 
vistas en vanlig dag under året.

DET FÖRÄNDERLIGA De snabba förändringarna sker ute på torgets öp-
pna plan. Det är här veckans torgmarknad dukas upp. Det är här de stora 
marknaderna hålls ett par gånger om året. Det är här staden kan spänna upp 
tält för en stor fest. Eller hänga upp julpynt, festflaggor och midsommarkran-
sar. De nya stolparna är en struktur för föränderlighet - de kan förändras med 
tiden, evenemanget eller behovet.  Där kan vajrar spännas upp som under-
lättar för utsmyckning; de förbereds så att staden kan hänga upp tälttak vid 
större evenemang och på sommaren kan stolparna användas till att spänna 
upp exempelvis volleybollnät. 

STRUKTUR OCH SAMMANHANG Torgytan fungerar men behöver struktur-
eras om för att ge ett sammanhållet intryck. En tydligare struktur kommer 
att underlätta för torghandeln och tydliggöra torgets kanter. För att få 
besökaren att stanna längre tid behövs bra sittplatser, klimatisk komfort, 
trygg belysning och inslag av aktiviteter. Torget behöver ha en balans mellan 
flexibla ytor som kan förändras över tid och fasta funktioner. Här behöver vi 
stärka några av de fasta funktionerna och få in fler nya.

Vad gäller de flexibla funktionerna handlar det om att skapa tydlighet och 
förutsättningar för att ta eller få plats. Här kan strukturen förtydligas och nya 
element introduceras som stöd för torghandel och marknad men även för 
scenkonst och evenemang.

Kanterna på torget behöver stärkas. Kanterna i väst och öst är de sidor av 
torget som kan förändras mest. Här behövs mer grönska, fler sittplatser och 
fler möjliga aktiviteter. Den södra kanten fungerar fint med restauranger 
och en låg skala på bebyggelsen. Den norra kanten har den mest storslagna 
arkitekturen men relationen mellan gata och torg behöver förtydligas. Stor-
gatan och zonen närmast fasaderna i norr upplevs som trång. Speciellt med 
tanke på att entréer här är i behov av tillgänglighetsanpassning.

Torget upplevs idag som uppdelat av fontänen, där den västra delen används 
för torghandel medan den östra delen med godvillig tolkning är en del av 
kulturslingan. Fontänens kanter vänder sig väl mycket in mot mitten, vilket 
gör att den inte blir en integrerad del av torget. Bredvid fontänen finns två 
vackra konstnärligt utformade stolpar. 

Handel under himmel

FÖRÄNDERLIGHETEN ÖVER ÅRET

SKANDINAVIENS MEST LEVANDE TORG UPPLEVELSEN I DE OLIKA KANTZONERNA

Kantzon i den kommersiella loopen. Färgade glastak skapar magiska effekter med solljuset som lyser 
igenom. Taken ger ett väderskydd åt torghandeln under vardagarna. Bänkarna med plantering i 

ryggen ger plats för att äta sin lunch eller pausa under shoppingturen. 

PLAN SKALA 1:500
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Skyltning Spotlights
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Eluttag för marknads- 
stånd och event

Möjlighet att fästa tillfälliga 
tak

Dryckesfontän VattenlekLyktor Julbelysning Tillfällig sport Fästanordningar för 
event

Lekutrustning

DIAGRAM ÖVER STOLPENS MÖJLIGA FUNKTIONER

Kantzon i kulturklustret. Lek och en permanent mindre scen i torgets östra del bjuder in fler 
målgrupper att vistas på torget i vardagen. En skön och trygg zon med närhet till fika och lokalt 

producerade delikatesser. 

LIV OCH RÖRELSE I förslaget förstärks torgets kanter och förtydligas på alla 
sidor utom i väster. Den södra sidan med sin låga bebyggelse och knäckta 
form framstår som vacker och oregelbunden. Torgets övriga sidor stärks med 
ny grönska, nya sittplatser, väderskydd för marknad och för vardagen. Nya le-
kfulla element för alla åldrar introduceras. Kanterna blir livfulla vardagsoaser.

Torgytan är en flexibel marknads- och festplats. Här görs en anvisning i den 
befintliga markbeläggningen och introducerar ett nytt multifunktionellt 
rutnät. Rutnätet utgår från ett tolvmeters mått. Stolparna kan användas för 
vatten, juldekorationer, volleybollnät, att spänna upp tillfälliga tak, eluttag 
och mycket mer.

Fontänen i torgets mitt får en ny kant med grönskande planteringar. På 
kanten finns sittmöjligheter där besökaren kan vända sig antingen in mot 
fontänen eller titta ut över torget. Den nya kanten har en tydligare relation till 
den kant som Ivar Tengbom en gång ritade än dagens kalkstensinramning.  
Fontänen delar upp torget i två - den västra delen, vardagsmarknadstorget, 
medan den östra delen av torget blir mer präglat av kultur och lekfullhet.

HANDEL OCH MÖTESPLATSER Den västra delen har en kant med nya 
väderskydd i återvunnet färgat glas. Här kan besökaren sitta och snacka med 
sina vänner eller mötas när det regnar. De två större taken har plats för åtta 
marknadsplatser en regnig dag. Kanten innehåller en kalkrik plantering med 
växter såsom xxx och xxx. Nischer i olika storlekar vänder sig ut mot den 
öppna torgytan. Här sitter besökaren bra med uppsikt över det öppna torget 
med prunkande planteringar i ryggen.

KULTUR OCH DELAKTIGHET Den östra delen, mer präglad av lekfullhet och 
kultur, har en kant med nischer och planteringar på samma sätt som i väst. 
Här finns ett klätternät i en av nischerna och en liten vardagsscen i en annan 
nisch. Runt de befintliga träden fylls på med ny undervegetation och förbät-
trade planteringsgropar. De träd som är i dåligt skick ersätts med nya.

FLER SKIKT AV GRÖNSKA Vi föreslår att de befintliga träden längs Storgatan 
tas bort och att nya träd planteras längre ut från fasaderna. På så vis får vi 
plats att anlägga små regnträdgårdar som kan hantera dagvattenproblema-
tiken, och en väl tilltagen zon för flödet av fotgängare, cyklister och leverans-
er, en tillgänglighetsanpassning av entréerna samt en tydlig möbleringszon 
för fastigheternas bottenvåning där framtida uteserveringar kan husera. 
Storgatan i sig blir den levande kanten i norr en solig veranda.

Grön och frodig 
plantering

Glastak Multifunktionell stolpe Befintlig stolpe Prunkande plantering med bänk Bänk mellan Storgatan och torget

60 torgstånd - 8 under permanenta tak. Festival med tillfälliga 
tält markerade med grått. Motsvarar en yta på 36 torgstånd 
eller 200 m långbord för en stor fest. 

Nya planteringar kan ta hand om dagvatten från närliggande 
hårdgjorda ytor. SEKTION C-C SKALA 1:200

Stora torget från ovan  med vardagstorghandel. Stora flexibla ytor kantas av zoner för uppehåll. 
Torgytan delas in med mörk sten i ett ramverk som ger orientering till torghandeln. 

Skissmodeller över glastak

MELLAN HIMMEL OCH JORD 


