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 »Med inspiration från sinnebilden av en 
trädgård vill vi skapa en grön oas på ett 
modernt torg. Fantasifull lek, vackra  
planteringar och konstnärlig utsmyckning 
lockar till möten i stadens hjärta.
       TRÄDGÅRDEN
På torgets östra del breder generösa planteringar ut sig med 
gångar emellan. I trädgårdsdelen finns alltid något som 
blommar, från februaris trollhassel och julrosor till novembers 
höstkrokus och sena rosor. Färgprakten är stor och trädgården 
är den givna målpunkten för såväl söndagspromenaden som 
lunchpausen. Här finns gott om sittplatser på parksoffor och 
sittkuber. I eftermiddagssolen får hela kompisgänget plats för 
en pratstund på en av sittkuberna.

       GRÄSMATTAN
Den stora gräsytan erbjuder plats för avkoppling och lätt 
skugga under de flerstammiga träden. Här kan man ta en 
paus och titta på folk som passerar.

       NÄCKROSDAMMEN
Mellan gräsmattan och paviljongen finns plats för en stunds 
stillhet och kontemplation. Dammen som omgärdas av en 
häck och breda kanter att sitta på, sprider lugn och den stilla 
vattenytan skapar attraktionskraft.

       BODARNA
Längs den västra sidan finns utrymme för torghandel och 
servering i liten skala. De små bodarba är miniatyrer av den 
stora paviljongen men med uppvikbara väggar. När de är 
nedfällda sprider ljuset inifrån ett vackert mönster.

       
       PAVILJONGEN
Den flexibla paviljongen blir ett smycke på torget med  
fantasifull ljussättning och grönska inomhus. Väggarna av glas 
är delvis täckta av perforerad guldfärgad plåt som silar ljuset 
inifrån och ut på torget. Paviljongen kan inrymma kafé,  
turistinfo och ett litet orangeri som är öppet för alla.  
I orangeriet finns ljus, medelhavsväxter och en känsla av vår 
året runt. Här sätter man sig för att njuta av dofterna och 
tanka energi.

       LEKEN
Lekplatsen på torget är inspirerad av sagornas näckrosdamm 
med de djur och växter som befolkar den. Här samverkar 
lekredskap och utsmyckningar och skapar ett spännande torg 
för alla åldrar.

       FOLKETS RABATT
En fantastisk rabatt som varje år blir framröstad utifrån förslag 
som Trollhättans invånare själva tagit fram. Äran till den som 
vinner är stor och varje vår är det festlig invigning och  
prisutdelning.

        STORA ÖPPNA PLATSEN
På torgets öppna plats finns utrymme för lek, umgänge och 
sittplatser när man väntar på bussen. Här finns möjlighet att 
samla många människor, hålla tal eller uppträda. Det är hit 
man går för att hylla det lokala fotbollslaget eller talangen 
som tog sig ända till final i Idol.
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Paviljongens väggar av glas 
som delvis täcks av  
perforerad guldfärgad plåt 
skapar ett vackert ljusmönster 

Gräsmattan 
Flerstammiga träd med skirt 
lövverk står utspridda på 
gräsmattan

Folkets rabatt får ny  
design varje år och är skapad 
av någon av Trollhättans 
invånare 

Näckrosdammen med 
sittbara murar intill är en plats 
för en stunds stillhet 

Torgets öppna plats lyses upp 
av smäckra belysningsstolpar 
och i trädgårdsdelen sprids 
ett varmt ljus från linspända 
armaturer 

Leken 
Kullar av gummi lockar till 
 lek bland vass, stora blad  

och lekskulpturer

Trädgården har generösa  
rabatter och inramande  
häckar av idegran

Bodarna
Små bodar med uppvikbara 

väggar skapar ett flexibelt 
system för torghandel 

och aktiviteter

 » Det nya Drottningtorget blir stadens  
trädgård med gräsyta, damm, orangeri  
och vackra färgrika planteringar.  
Stämningen är fantasifull, lugn och skir och 
det finns gott om sittplatser i olika lägen.
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1. TRÄDGÅRDEN
Planteringarna i trädgården består av marktäckande buskar 
och perenner med blommande solitärer. Växterna väljs ut så 
att blomning pågår på Drottningtorget under hela  
växtsäsongen. Trädgården belyses med låga linspända  
armaturer över planteringarna.

2. GRÄSMATTAN
Den stora gräsmattan lutar svagt in mor torget och avgränsas 
av låga granitmurar på två sidor. Flerstammiga träd som till 
exempel Ginnalalönn placeras utspritt på ytan. 

3. NÄCKROSDAMMEN
Dammen omgärdas av en häck och breda kanter i granit att 
sitta på.

4. BODARNA
De små bodarna är försedda med el- och vattenuttag för  
flexibel användning. Väggarna av perforerad plåt är  
uppvikbara och skapar ljusmönster. 

5. PAVILJONGEN
Den flexibla paviljongenär utformad som ett orangeri med 
plats för både lokaler och en del för växthus. Väggarna av glas 
är delvis täckta av perforerad guldfärgad plåt som silar ljuset 
inifrån ut på torget.

6. LEKEN
Lek och utsmyckningar samverkar och skapar ett spännande 
torg för alla åldrar. Ett trädäck ger sittplatser längs med  
gummiasfalten. Grodor och blad i brons utplacerade på ytan 
utgör lekskulpturer och en vassliknande klätterlek av  
trästolpar kompletterar lekytan. 

7. FOLKETS RABATT
En stor rabatt som varje år får en ny plantering utformad av 
någon av Trollhättans invånare. 

8. STORA ÖPPNA PLATSEN
Torgets öppna rum ligger mitt på torget och defineras av 
mattan av granithällar. Platsen lyses upp av smala  
belysningsmaster.  

Markmaterialet på torget är släta, grå, granithällar. Runt om 
mot kvarteren och busstorget finns en ram av smågatsten i 
bågmönster.   

50 m

SKALA 1:1000/A3
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