
Drottningtorget - Framtidens torg
Trollhättan



"Framtidens torg är fantastiskt! Det 
lever äntligen upp med aktiviteter och 
ungdomar och påminner om hur det 
var förr dvs en samligsplats för alla! 
Torget känns tryggt och har god till-
gänglighet. Jag njuter av allt liv."

"Trollhättan är barnvänligt och det märks även 
här i stadens hjärta. Vattenspelet, de härliga 
lekfulla sittmöblerna får ungarna att tjata om 
att gå hit och att jag sedan kan köpa en kaffe 
på torget är en ren bonus."

"Torget är så klart den givna mö-
tesplatsen. Här finns platser att 
hänga och alltid möjlighet att något 
händer. Vi gillar det för det fungerar 
för både för ungdomar och vuxna."
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Uteserveringar längs husfasaderna utgör en 
del av torgets ram och skapar ett levande torg. Vattenspel ger torget lekvärde och  

attraktionskraft för både vuxna & barn.

Kontrastrik vegetation avgränsar torget 
mot Torggatan och skapar en en pocket 
park.

En flexibel aktivitetsyta för bl a  fotboll, basket, handboll och 
volleyboll. Ytan kan också användas som dansbana  och 
som skridskobana på vintern. Vid konserter eller annat större 
evenemang kan ytans avgränsning enkelt tas bort.

Busshållplatserna flyttas från torgytan och 
placeras istället utmed Drottninggatan 
och Torggatan.

En byggnad som fungerar som läktar,e DJ-bås, plats för 
exempelvis offentliga toaletter eller information kring 
lokaltrafiken placeras vid torgets södra entré.

En dubbelradig allé skapar en ty-
dlig gräns mot Drottninggatan.

En ny byggnad berikar torget och kan inrymma 
café, kulturhus eller en filial till konstmuséet. En 
härlig soltrappa möjliggör att nyttja taket på 
byggnaden.

 »Drottningtorget - Ett torg för Trollhättans 
invånare, ett torg för framtiden. 

Principlösning Grönstuktur
Det gröna på torget länkar samman och 
skapar ett trevligt promenadstråk ned 
mot Göta Älv. 

Principlösning Rörelse
Gång, cykel, bil och busstrafik.

Principlösning Rumslighet
Mindre rum för olika aktiviteter skapas på 
torget samtidigt som det är flexibelt och 
kan inrymma större evenemang.



Årstidsaspekter
Förslagets grönska och vatteninslag 
ger en variation över året. Vattnet 
ger en fin taktil närvaro som ut-
trycker liv, ljus, ljud i effekter som 
flöde, droppar, ånga och is. Trädens 
knoppar, blomning, bladverk och 
grönstruktur varierar under året och 
skapar liv på torget.

Klimat
Förslaget tar hänsyn till hur de 
bästa solplatserna fördelar sig på 
torget. Träd är placerade dels som 
rumsbildare men också för att ge 
skugga och atmosfär varma dagar. 

Hållbarhet
Allt växtmaterial förordas vara av 
Svenskt usprung. Markmaterial som 
kan återanvändas från dagens torg 
skall så ske. Dagvattenhanteringen 
förordas vattenmagasin i anslutning 
till planetringsytor på torgets södra 
del. 
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SKALA 1:1000/A3

Gestaltningen av torget syftar till att skapa ett flexibelt torg som 
kan möta dagens och framtidens behov. Ett torg med stark identitet 
som bildar en naturlig mötesplats och en nod i staden. Ett urbant 
torg som hämtar inspiration från såväl Trollhättans starka historia 
som framtidens innovationer.

Torget avgränsas i nordväst och nordost av de befintliga byggnad-
ernas fasader och i sydväst och sydost utgörs avgränsningen till 
största del av vegetation samt en byggad med en läktardel i södra 
hörnet. Vegetationen skapar en stark rumslighet på torget samtidigt 
som den visuellt avgränsar torget från trafiken på Torggatan och 
Drottninggatan. 

Vegetationen av kontrastrika färger, former och grafiskt uttrycksfulla 
stammar. Träden står i upphöjda planteringsytor med sittmöjlighet 
längs kanterna. Vegetation i form av träd vandrar in på torgets 
hårdgjorda yta. Träden ger torget karaktär och speglar årstidernas 
variation.
Längs den sydöstra kanten består avgränsningen av en enhetlig 
dubbelradig allé.

Torgets golv hämtar inspiration från Olidans vattenkraftverk, ett 
storskaligt mönster lagt med en blandning av natursten och be-
tongmarksten. Mönstret tydliggör torgets utbredning och samlar 
dess funktioner. Torget möter angränsande gator med en mark-
beläggning av smågatsten.

Torget innehåller en rad olika funktioner och attraktioner. Huvudat-
traktionen är en stor multifunktionell yta som kan inrymma aktivi-
teter såsom fotboll, innebandy, basket, dans, skridskobana. Staketet 
som avgränsar ytan kan vid större arrangemang demonteras och 
hela torgytan tillgängliggörs. 
En annan atttraktion är den stora vattenanläggningen som placeras 
i anslutning till Kungsgatan. En lekfull vattenanläggning med stort 
attraktionsvärde för såväl ung som gammal.
Cykelparkering placeras i anslutning till torgets viktiga knutpunkter, 
östra byggnaden, sydvästra entréen samt i anslutning till Kungsga-
tan.

Torget berikas med två byggnader, den östra respektive den syd-
västra byggnaden, båda kan fungera som läktare då del av fasderna 
utgörs av en trappa och som tillgängliggör taket på byggnaderna. 
Delar av byggnadernas fasader är på kvällen belyst av interaktiv 
konst i form av ljusinstallationer vilket ger effektfull upplevelse, liv 
och rörelse på torget även under kvällstid.    
Byggnaderna kan t ex inrymma ett café, bibliotek, ungdommens 
hus eller turistbyrå.

 »Drottningtorget 
- en plats för alla



Byggnad på torget

MöbleringMarkmaterial

Vatten

"Trollhättan har ett torg som ing-
en annan stad! Ett torg som visar 
att vi är en stad att räkna med "
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 »Drottningtorget - ett torg utöver det 
vanliga

Att skapa ett framtidens torg ställer stora krav i att förstå staden och dess användares behov nu och i framtiden. 
Att våga skapa en flexibilitet som möjliggör att torget kan utvecklas och över tiden användas på olika sätt. 

Den flexibla dispositionen av torget och dess bejakande av storskalighet möjliggör ett brett användningsom-
råde. Vid val av material och utrustning ställs höga krav på kvalitet och utförande. Delar av möbleringen kom-
mer att specialdesignas för staden och projektet. 

Torget berikas med två byggnader, den östra respektive den 
sydvästra byggnaden, båda kan fungera som läktare då del av 
fasderna utgörs av en trappa och som tillgängliggör taket på 
byggnaderna. 
Delar av byggnadernas fasader är på kvällen belyst av interak-
tiv konst i form av ljusinstallationer vilket ger effektfull upplev-
else, liv och rörelse på torget även under kvällstid.    

För projektet utvecklas specialdesignade soffor som hämtar 
inspiration från en äldre SAAB logga med ett flygplan. Soffan 
utformas i borstad metall och förses med värme. I sittmöbeln 
finns uttag för laddstationer.  Möbeln förses med belysning i 
“motorerna” som kan regleras via en app.
Torget förses med master som effektfullt skapar belysning på 
torget.

Konsert en kväll i augusti.

Isbana en dag i januari 

Dansbana en kväll i juni. 

Julmarknad en söndag i december. 

En vattenanläggning utformad med cirkulära sektioner av 
vattenrännor som med både dimma, vatten och ljus bidrar 
med liv. Avrinningen sker i form av vattenrännorna och 
anläggningen bidrar till platsen kvalitet även under vinterh-
alvåret då enbart belysningen formar en cirkulärt glödande 
anläggning. 

Torgets golv utgörs huvudsakligen av betongmarksten med 
inslag av natursten som läggs i ett storskaligt mönster tillsam-
mans inspirerat av fönstren på Olidans kraftverk. Mönstret 
tydliggör torgets utbredning, samlar torgets funktioner och 
återkommer i torgets trädgaller. Torget ramas in ytterligare av 
en yttre zon mot fasaderna belagd med smågatsten.

Aktivitetsyta

Den flexibla aktivitetsytan får en transparent avskärmning 
som går att demontera då ytan behövs för annat. Testa på att 
vara DJ! DJ-bås som förstärker ljudet från musiken du spelar i 
mobilen finns i anslutning till sportytan och läktaren. Här finns 
också plats för att bara vara.

Växtmaterial

Drottninggatan kompletteras med en ny allé som tydliggör 
torgets gräns mot gatan. Träd på torget är företrädesvis silver- 
respektive rödbladiga arter. En mångfald av arter förordas och 
val av växter med blomning och årstidaspekter.



 » Drottningtorget en varm sommarkväll - en plats för alla, en 
plats för aktiviteter, en plats för lugn - en plats för dig och mig


