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Många människor passerar torget
Det betyder att det redan finns en vardaglig aktivitet och starka 
målpunkter runt om, som gör Gamla torget till en funktionell och 
självklar nod. Det betyder att det finns stora möjligheter att skapa en 
mötesplats på torgytan. Rörelsemönstret över torget kan liknas vid en 
tratt där människors rörelsemönster går samman in mot innerstaden. 

Oklart vad som är körbana och vad som är torgyta för gående
Bilar kör och parkerar över en stor del av torgytan, detta kan 
begränsas. Körytan bör markeras för att avgränsas från resterande 
torgyta för att öka tydligheten beträffande vad som är köryta 
och torgyta. Enligt inventeirngarnas resultat verkar behovet av 
handikappplatser på Gamla torget vara överskattat och kan minskas 
i antal eller tas bort med hänvisning till Fyristorg samt det befintliga 
parkeringsgaraget vid Gamla torget. Skulle framtida behov uppdagas 
kan detta omprövas.

Sittplatser
Det förekom flertalet gånger att besökare på parksofforna vände sig 
om för att uppfatta vad som hände bakom ryggen på dem. Det tyder 
på att sittplatserna känns oroliga och kan förbättras. Sittplatserna 
används trots att de saknar skydd i ryggen, det tyder på ett stort 
behov av sittplatser. Trappan på nordvästra fasaden fungerar som en 
informell sittplats.

Urnor
Urnor står placerade vid parkbänkarna och utanför butikerna på 
östra sidan av torget. Urnornas placering tyder på att de används som 
skydd runt sittplatserna. Placering av urnor på detta sätt tyder på att 
en tydligare gräns behöver tillkomma, möjligtvis en gestaltning som 
medför att bilister inte väljer att parkera och köra på hela torgytan 
utan själva väljer att köra på avsedd plats. 

Cykelparkeringar
Eftersom cyklar står längst fasaden vid Centralbadet trots brist på 
cykelställ, tyder det på att det finns ett behov av cykelparkeringar i 
gränden. Cyklarna  längst Fyrisåns skyddsräcke blockerar sikten mot 
Fyrisån och blir ett hinder för promenad intill Fyrisån.

Restaurangverksamhet
Restaurangverksamhet bidrar till aktivitet och ger människor något 
att titta på i kombination med att det lockar människor till platsen. 

Belysning
Stora möjligheter att använda en belysningsgestaltning för att locka 
människor till torget på kvällstid. 

Solljus på halva delen av torgytan
Gamla torget har ett unikt läge i innerstaden eftersom solen når 
torgytan under hela året. Det kan användas för att locka besökare till 
torgets sittplatser under alla årstider. 

Möjligheten till utblickar mot sydväst skulle kunna utnyttjas bättre. 
Eventuellt kan en överraskningseffekt öka uppmärksamheten för 
dessa.  
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Gamla torgets placering i Uppsala stad

Många människor passerar torget.

Bilar kör och står parkerade på större delen av torgytan. Det 
finns idag fyra handikappplatser på torgets sydöstra sida, dock 
nyttjades platserna av bilar tillsynes utan handikapptillstånd vid mina 
inventeringar. 

Cyklar står längst fasaden vid Centralbadet samt längst 
cykelparkeringen vid Fyrisåns skyddsräcke.

Sittplatser finns i form av fem parkbänkar i sydvästra delen av 
torgytan, placerade i två rader med riktning mot sydöst, samt längst 
fasaden utanför centralbadet. Människor sitter på trappan som tillhör 
huset i nordvästra delen av torget.

Urnor finns vid parkbänkarna och utanför butikerna på östra sidan av 
torget.

Restaurangverksamhet i nordvästra hörnet av torget.

Gatlyktor står placerade på torgytan.

Solljus på halva delen av torgytan. 

Torgytan har en markläggning av smågatsten.

Utblickar mot sydväst ner till Fyrisån samt till flertalet 
byggnadsminnen i Uppsala stad. Se detaljerad karta nedan. 

Inventering Gamla torget Analys Gamla torget

Akademikvarnen
Byggnadsminne från 1200-talet ombyggnad år 1766 och 1850. 

Förra vice pastorhuset
Byggnadsminne som ett av de tre hus i ringmuren på dombron.  
Tornet byggdes i början av 1300- talet, byggnaden har även delar från 
1500 och 1600- talet. 

Domtrapphuset
Byggnadsminne i Uppsala län, länstyrelsen. Byggdes under medeltiden, 
runt år 1280. 

Gillet
Byggnad från 1712.

Uppsala domkyrka
Började byggas år 1270 med invigning år 1435. 1885- 1893 fick 
domkyrkan sitt nygothiska utseende som en rekonstruktion från den 
ursprungliga stilen från 1300 talet.

Skytteanum
Byggnadsminne från medeltiden med kvarvarande delar från 1300/ 
1400- talet. 

Inzomning på Gamla torget Utsikt mot byggnadsminnen i Uppsala stad från Gamla torget

I inzomningen av Gamla torget syns omgivande gator 
samt entréer som ligger i relation med torgytan. 

Gamla torget anlades på 1300- talet och fungerade som 
huvudtorg i Uppsala stad fram till 1643 då Stora torget 
anlades. Namnet Gamla torget lever kvar från tiden då 
Stora torget anlades (Stora torget kallades från början 
Nya torget). 



Vi ses på Gamla torget 

Examensarbete vid 
landskapsarkitektprogrammet
Sara Hambraeus Victorson 
Institutionen för stad och land
Uppsala 2014

- Stärka Gamla torgets identitet, koppla namnet till platsen tydligare 
genom tillägg av konst eller associationsobjekt. Namnet Gamla torget 

- Göra Gamla torget till en tydlig mötesplats. Förstärka platsens 
värde och ge människor anledning att stanna upp på torget, torget 
bör bli både ett mål och en mötesplats i staden. 
Ta vara på soliga lägen på torget genom att där placera sittplatser, 
soliga och även uppvärmda sittmöjligheter är något som lockar 
besökare under stor del av året. 

- Locka alla ålderskategorier samt såväl ensamma som gruppbesökare 
genom att utforma sittplatser varierat. Olika typer och placeringar av 
gestaltande kombinationsmöbler kan fungera som såväl utsmyckning, 
lekredskap och sittplatser till glädje för personer både ensamma som 
i grupp och för alla åldrar. 

- Förstärka Gamla torgets rumslighet samt se till att Fyrisån 
integreras som en del av torgrummet med utsikt mot domkyrkan och 
Uppsalas gamla bebyggelse.

- Tillföra grönska till torgrummet, använda träd i anpassad skala och 
utformning för att stärka rumsligheten och skapa ett mer levande 
torgrum. 

- Minska biltrafiken på torget samt längst Östra Ågatan i torgets 
fond. Stärka fotgängares företräde till torget, med passage ner mot 
Östra Ågatan. och till intilliggande målpunkter. Förändring av bilarnas 
utrymme och utnyttjande av torgytan genom lösningar som är 
diskreta men tydligt visar att fokus ligger på människan och inte bilen 
på torgytan. 

- Behålla restaurangverksamhet, skapa kontaktytor mellan 
restaurangbesökare och övriga besökare på Gamla torget. 

Aspekter från litteraturen

- För att skapa en mötesplats behöver vägar mötas och målpunkter 
nås.

- För att veta vilken plats man ska mötas på behöver platsens identitet 
vara hög. 

- Skapa förtätningar och öppningar för att spela på skillnader mellan 
rum.  

- Skapa promenadvägar längst vatten. 

- Använda skala som ett gestaltningsgrepp. 

- Använda träd som gestaltningselement ihop med arkitektur. 

- Främja gångtrafik och göra det enkelt att gå i staden genom att 
begränsa biltrafik. 

- Vara frikostig med sittplatser för att locka många människor att 
stanna och känna sig hemma på en plats. 

- Ha i åtanke att platser ska kunna användas av enskilda personer 
såväl som många i grupp. 

- Gestalta för många användningsområden.

- Gestalta i varierad höjd.

- Göra stöd för människor att luta sig mot.

- Skapa utrymme för lek. 

- Gestalta för att människor ska kunna se varandra.

- Gestalta olika platsermed tanke på olika närhetsnivåer.

- Placera saker i människors synfält. 

- Planera platsens tillgänglighet under hela dygnet och året.  

Skapa funktioner som gör att soliga lägen på torgytan utnyttjas bättre. 

Fyrisån ligger i fonden av torget och genom att minska biltrafiken och 
ordna upp cykelparkeringar blir promenadstråket längst Fyrisån attraktivare. 
Fyrisåns kvaliteter blir på detta sätt en del av torgrummet. 

Skapa ett levande och attraktivt torg för lek och samvaro genom att 
begränsa bilarnas tillträde till torgytan. 

Med grönska skapa en tydlig rumsbildning på torgytan. Grönskan på tor-
gytan ska vara i skala med torget och även fungera rumsskapande. Torget 
vänder sig därmed mot Fyrisån vilket bidrar till en naturlig träffpunkt. . 

- Främja gångtrafik och göra det enkelt att nå målpunkter runt Gamla 
torget.
- Ge möjlighet till rörelse över torgytan.
- Stärka relationen mellan Gamla torget och Fyrisåns gångstråk.
- Tydlig avgränsning för biltrafik på torgytan genom att ytan beläggs i 
smågatsten med mörkare ton. 

Bilar 
samsas med 
gångtrafikanter

Bilväg markeras 
med sten i 
avvikande 
färgton

Gångfartsgata 
med begränsad 
biltrafik

Gångväg          
längst 
Fyrisån

Gångstråk

Gångstråk

Program för Gamla torget

Objekt 
kopplade till 
torgets namn

Servering med 
sittplatser i 
soligt läge

TräffpunktSittplatser 
längst fasad i 
soligt läge

Sittplatser i 
soligt läge

- Stärka Gamla torgets identitet genom att koppla namnet till platsen. 
- Sittplatser i soliga lägen, uppvärmda sittplatser för besökare under kall årstid. 
- Sittmöjligheter som inbjuder besökare i olika åldrar. 
- Sittplatser som ger individer möjlighet att själva välja utsikt. 
- Placera sittplatser centralt på torgytan för att skapa naturlig träffpunkt, ge 
människor en möjlighet att se varandra och sätta sig ned.
- Sittplatser längst fasad ger besökare en möjlighet att delta utan att själv vara i 
centrum.

- Tillföra grönska som speglar årstidsväxlingar. 
- Avrunda torgrummet med ett större vårdträd som omsluter och 
avslutar torgytans i övre delen av området.
- Blommande träd indikerar på omhändertagen plats. 
- Gles grenbyggnad tillåter solljus att tränga igenom och möjliggör 
siktlinjer ner mot Fyrisåns Å-rum.

Större rumsskapande 
vårdträd. Detta skapar 
även en Aha-effekt när 
man rundar trädet och 
kommer ut på torget 
från St: Persgatan

Blommande 
träd med gles 
grenbyggnad

Blommande 
träd med gles 
grenbyggnad

Blommande 
träd med gles 
grenbyggnad

Aspekter från inventering och analys
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5.
Magnoliaträd tillför grönska och en uppskattad blomning under tidig 
vår. Trädet har en gles grenbyggnad som inte blockerar ljusinsläppet 
till sittplatserna.Magnolia är ett träd som återfinns på andra delar i 
Uppsala och däför känns som ett naturligt inslag på torget. Trädet har 
hårda tjocka grenar och sköra men stora blommor. 

Ett ensamt magnoliaträd är placerat utanför själva torget för att 
annonsera Gamla torget. 

Magnolians storlek kontrasterar mot befintliga kastanjer och lindar 
längs ån och skapar en samhörighet med gruppen av magnoliaträd 
inne på torgytan. 

6.
Det stora trädet fungerar som vårdträd, landmärke och skapar en 
mötesplats i sig. 

Kaskadpilen har en volym med tydligt hängande grenar och bladverk 
som är rumsskapande och stoppar upp sikt och rörelse samt skapar 
lugn åt torget. 

Lövverket bildar en skir ridå som ett draperi framför gränden. Bladen 
är i finskalig textur med utdragna löv som tillsammans bildar en 
helhet. 

7.
Gatubeläggning på Gamla torget idag består av smågatsten i 
bågläggning och bibehålls.

Torgytan utökas ner mot Fyrisån. Detta markeas genom att 
smågatstensbeläggningen utökas till att även täcka Östra Ågatan i hela 
torgets bredd.

I stensättningen på torgytan placeras belysningsstenar i samma storlek 
som smågatstenar. Smågatsten ihop med belysning blir ett effektfullt 
golv kvällstid. Dessa belysningar drivs av solceller. 

8.
Stråket för bilar förtydligas genom kulörskillnader. Dessa är belysta 
under kvällstid. 

9.
Belysningen finns i form av infällda belysningsarmaturer i bokstävernas 
fundament, som belysning av träden, infällda i marken samt vid 
sittbänkar och planteringar längst fasad.

10.
Cykelställ tillförs längst Östra Ågatan samt i gränden mot St: 
Persgatan.

1.
Sittplatserna på Gamla torget kan ses som tre principer för olika 
användning där olika behov tillgodoses. 

De fristående bokstäverna utgör fria sittmöjligheter och fri 
användning. Bokstäverna inbjuder till lek och användning helt efter 
individens egna intresse. 

Bokstäverna som ligger ner, varierar i höjd ovan marken mellan 0.4- 
1,2 m. 
Storleken och utformningen av bokstäverna är relaterade till skalan 
på torget och dess besökare. Bokstävernas skiftande höjd gav både 
sittplatser med ryggstöd och trappeffekt för att variationen ska skapa 
intresse och inspirera till en utforskning av miljön. 

Bokstäverna är placerade längst torgytans centralaxel för bilda 
en “vattendelare” för de gående. Detta är tänkt att dra ner 
gångtrafikanternas hastighet och uppmuntra till att stanna upp och 
vistas på torgytan. 

2
Sittplatser längst fasader, bänkar med fasaden som stöd i ryggen. 
Detta är en klassisk sittplats och inbjuder besökare som vill iaktta 
men inte själva stå i centrum. 

Intill fasaden finns planteringslådor med blommande perenner. Dessa 
planteringar innehåller en hög detaljeringsgrad för att inbjuda till 
betraktande på nära håll.  Växtvalet består av torktåliga perenner, 
både mattliknande och uppåtsträvande där blomning  prioriteras.
Planteringarnas syfte är att fungera som avdelare mellan besökare vid 
bänkarna. På kvällen lyser lampor nne i planterinagrna för att skapa 
ytterligare stämningsvärden.

3
Restaurang med uteservering, Här möts det offentliga och 
halvoffentliga rummet. Sittplatserna länkar restaurangbesökarna till 
torget och skapar kontakt mellan restaurangens gäster och torgets 
besökare.
Båda drar nytta av varandras aktiviteter.

4.
Vatten är ett viktigt inslag på torget, som en påminnelse om närheten 
till Fyrisån, en återkoppling av den porlande forsen i Fyrisån. 

Bokstaven O utformas som en damm med fontän. Fontänen inbjuder 
till vattenlek och blir en svalkande sittplats sommartid.

Bild som illustrerar idén med bokstavssoffor på 
torget. 
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Gestaltningsförslag

Vy mot nordväst.
Illustrationen över Gamla torget visar bokstavsskulpturerna och sambandet med 
Fyrisån. Vårdträdet avslutar torget mot gränden och torgytan vänder sig mot Fyrisån. 
Skala 1:500/ A1

Illustrationsplan
Skala 1:500/ A1
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Perspektiv mot nordöst
Illustrationen över Gamla torget visar bokstavsskulpturernas 
användning och utformning där nivåskillnader bildar ryggstöd och 
trappavsatser. 

Perspektiv mot nordöst.
Illustrationen visar Gamla torgets belysning under kvällstid där 
bokstäver, fontän, träd och marken ljussätts med belysningsarmaturer. 

Perspektiv mot söder.
Illustrationen över Gamla torget visar körbanans placering och 
infärgning för att illustrera relationen mellan gångtrafikanter och 
körbana. I bilden syns även kaskadpilens inverkan på torgrummet med 
dess avgränsande funktion och stora mängd grönska. 

Trädet bidrar till att skapa en Aha- upplevelse genom att inte avslöja 
torgets utseende och utblickar innan trädet rundats vid mynningen av 
St: Persgatan i riktning mot Östra Ågatan. 

Illustrationer över Gamla torget


