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Introduktion

År 2024 fyller Sala stad 400 år. Till jubileet är kommunens målsättning att 
stora torget ska stå färdigrenoverat. Stora torget har under åren inte för-
ändrats särskilt mycket utan är ett helt kullerstensbelagt torg med tydliga 
historiska spår och en viktig identitetsskapande del av samhället Sala. Nu 
när torget står inför en modernisering och tillgänglighetsanpassning för att 
möta tidens krav är det av stor vikt att detta görs med varsam hand och med 
hänsyn till det kulturhistoriska riksintresset Sala stad.

Orientering
Stora torget i Sala har en central placering mitt i staden. Det omgärdas på alla 
sidor av bebyggelse och bland dessa finns historiskt intressanta byggnader 
som exempelvis Rådhuset och Sala sparbank. Torget ramas in av bilfria gator 
och den omgivande gatustrukturen ansluter till torget in från hörnen. Intill tor-
get på dess södra sida ligger gallerian Sala torg, och de huvudsakliga stråken 
för kommerciell service sträcker sig längs torgets södra och östra sida, med 
förlängning både norrut och söderut på den östra sidan.

Beskrivning av uppdraget
Ett torg är ofta en central mötesplats i staden. I defintionen torg ligger möjlig-
heten att nyttja det till olika aktiviteter och det bör därför till största del bestå av 
en öppen yta. Stora torget i Sala är idag ett mycket otillgängligt torg med sin 
helt kullerstensbelagda yta. Kraven på tillgänglighet har ökat de senaste de-
cennierna, samtidigt som ett förhållningssätt till de kulturhistoriska värdena 
är en mycket viktig aspekt i en omgestaltning. Att sammanlänka olika intres-
sen, som i vissa fall är motstridiga, är en grundläggande men utmanade del i 
gestaltningsarbetet.

Detta gestaltningsprogram är ett övergripande dokument som utgör riktlinjer 
för tankar, idéer och principiell utformning för stora torget i Sala. Gestaltnings-
programmet är ett styrdokument för att nå samsyn innan fortsatt arbete med 
tekniska handlingar tas fram. I framtagandet av gestaltningsprogrammet ingår 
dialogarbete med olika intressenter och att förankra arbetet hos politikerna.

Målbild/Ambition
Målbilden med det nya torget är att det ska vara Salas naturliga mötesplats 
- ett tillgängligt och flexibelt torg, med plats för alla! Kopplingen till omgi-
vande historiska byggnader och till torget som historiskt handelstorg, ska även 
fortsättningsvis vara stark. Omgestaltningen ska ha en tydlig historisk förank-
ring men också andas nutid och inrymma den nya tidens krav på tillgänglig-
het och mångfald. Upprustningen ska göras varsamt och med grunden i ett 
återanvändande av material. Vid val av nya möbler och material eftersträvas 
material av hög kvalitet som är hållbara över tid. 

Översiktsbild stora torget i stadskärnan
Källa Eniro

Orienteringskarta Sala
Källa Eniro

INTRODUKTION
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Introduktion

Sala stad grundades 1624 men orten har varit boplats längre än så då det har 
hittats lämningar från vikingatiden här. Sala är en gruvstad och det har pågått 
gruvbrytning här från så tidigt som sent 1400-tal. Centrala Sala är en typisk 
rutnätstad med gator och kvarter som bildar tydliga kvadrater. 

Stora torget är ett kvadratiskt kullerstenstorg som fått sin form av den 
omkrinliggande bebyggelsen. Torget hårdgjordes redan under 1800-talet 
med den kullersten som finns där idag. Mitt på torget stod fram till 1880-talet 
stadens pumphus och vattenbrunn. År 1887 ersattes brunnen med en 
kandelaber då invånarna i Sala ansåg att det gamla pumphuset skämde torget 
och de önskade sig något modernare. 

Ramen av träd runt torget, som utgörs av hästkastanjer, planterades under 
tidigt 1900-tal. Det har funnits tidigare planer på att göra om torget då 
kullerstensytan ansetts besvärlig att gå på och har orsakat olyckor.

Rådhuset norr om Stora torget byggdes 1783 på platsen för ett tidigare rådhus. 

Stora Torget, 2021, med Rådhuset i bakgrunden.

Stora Torget, 2021, med Sala sparbank i bakgrunden.

Idag är Sala en tätort med ca 14 000 invånare. Torget är en naturlig 
mittpunkt/mötesplats för invånare och besökare i stadens centrum eftersom 
byggnaderna runtom torget inhyser stadens galleria, butiker och restauranger. 

Utformningen av torget är i stort sett oförändrad sedan träden runtom 
planterades. Sedan 1970-talet är gatorna omkring torget bilfria och parkering 
av bilar på torget förbjudet. Detta bidrar till en mer mänsklig skala i centrum. I 
början av 2000-talet gjordes gågatorna om och fick ny markbeläggning.

I försök att förbättra tillgängligheten på torget har stenmjöl och grus lagt ut 
i stråk över torget vilket har gjort att stora delar av kullerstensytan inte syns. 
Tidens gång har även skapat ytterligare ojämnheter i torget vilket är speciellt 
tydligt runt träden. Här har rötterna under åren pressat kullerstenarna uppåt 
och skapat åsar intill stammarna.

Runt kandelabern har blomsterrabatten utökats med en buskplantering av 
idegran.

Marknad på Stora torget, mitten av 1900-talet..

Stora torget tidigt 1900-tal med Rådhuset i bakgrunden.

Stora torget i historien Stora torget idag
Tack vare de låga byggnaderna runt torget är det sol på torget under stora 
delar av dagen och bänkar är placerade runt torget utifrån de bästa sollägena.  

Idag används torget som mötesplats och pausplats. Torget utgör också scen 
för många evenemang och event under året, såsom marknadsplats för höst-, 
vinter och julmarknaderna och påsk- och halloweenfiranden. När stadens 
gymnasium har skolavslutning är det tradition att studenttåget marscherar 
runt torget. 

Dagens kullerstensbeläggning. Ett spår från 1800-talet.

INTRODUKTION
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Stora torget omfattas a detaljplan 3985 (2002-06-19). Gällande detaljplan ska 
följas. Ytan TORG mäter ca 50x50 meter och har inga särskilda bestämmelser 
utöver torghandelsplats. 

Torget kantas av en ca 4 meter bred yta med bestämmelsen n1, vilket innebär 
trädplantering. Träd får vid behov ersättas genom nyplantering. Användnings-
området omges av G-GATA vilket innebär gå- eller gårdsgata. Inom torgytan 
finns en yta för byggrätt för kiosk eller servering som mäter 30x12 meter och 
tillåter en högsta byggnadshöjd om 3,0 meter samt med största bruttoarea 
ovan mark om 40 kvm. Eventuell framtida bebyggelse inom ytan för byggrätt 
behöver tas hänsyn till i det nya förslaget. Ytan för byggrätt bör hållas fri från 
fast möblering eller huvudsakliga rörelsestråk.

Förutsättningar

Detaljplan Kulturmiljö

Boverket skriver om användningen: 

Ett torg är en öppen plats som ofta har en hårdgjord yta och saknar 

omfattande vegetation. Torg omgärdas ofta av byggnader eller andra 

stadsbyggnadselement och kan användas för till exempel handel, 

utskänkning och allmän kommunikation. Torg kan även användas 

för möten och evenemang. Grundprincipen är att ett torg endast 

tillfälligt får upplåtas för enskild verksamhet. Användningen medger 

att platsen används för torg med tillhörande verksamheter som till ex-

empel torghandel, kollektivtrafik eller serveringar. Även komplement 

som behövs för torgets funktion ingår, som kiosker, hållplatsskydd, 

parkeringsplatser eller toaletter.

Bild nere i Sala Silvergruva. Bild på gruvhink fylld av ”silvermalm” som idag 
används som utsmyckning/avsgränsning för trafik vid 
torget och gågatan.

Bild över dagens öppna, hårdgjorda torg.Detaljplan Stora torget.

Riksintresset Sala stad
Torget ligger inom riksintresse för kulturmiljö Sala stad vilket innebär att 
hänsyn måste tas till bestämmelserna gällande detta. Riksintresset värnar 
om tidsepokernas karaktärsdrag och strukturer så som gatusystem. Rutnäts-
stadens gatusystem utgick från stora torget. Stor aktsamhet ska visas om de 
kvarvarande fysiska spåren från tidsperioden för rutnätsplanen. En styrande 
utgångspunkt för att hålla oss inom ramen för intentionerna i riksintresset har 
varit att torget även fortsatt ska förbli ett öppet, hårdgjort torg.

I arbetet med gestaltningsprogrammet har dialog förts med Länsstyrelsen i 
Västmanland. Tidiga dispositionsskisser över torget har reviderats i två om-
gångar efter synpunkter från Länsstyrelsens representanter. Bland annat har 
ett önskemål/krav varit att bevara så mycket som möjligt av den historiska 
kullerstensytan. Ett annat önskemål har varit att hålla kullerstensytan i en så 
ursprunglig kvadratisk form som möjligt, samt att i största möjliga mån hålla 
kullerstenen och det historiska torget visuellt kopplat till Rådhuset. Nya/mo-
dernare inslag bör orienteras till en annan sida än den som vetter mot Rådhu-
set.

Förutsättningar och bakgrund Stora torget i Sala 2024  
Kommunstyrelsens förvaltning 

  
 

7 (36) 

1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BAKGRUND  

1.1 Detaljplan 
Stora Torget omfattas av detaljplan 3985 (2002-06-19). Gällande detaljplan 
måste följas då tidplanen inte annars kommer hålla.  
 

  
Ytan TORG mäter ca 50 x 50 meter och har inga särskilda bestämmelser utöver 
”torghandelsplats”. 
Torget kantas av en ca 4 meter bred yta med bestämmelsen n1 vilket innebär 
”trädplantering, träd får vid behov ersättas genom nyplantering”. 
Användningsområdet omges av G-GATA vilket innebär gå- eller gårdsgata. 
Ytan för kiosk eller servering mäter ca 30 gånger 12 meter och tillåter en högsta 
byggnadshöjd 3,0 meter. e1 40 innebär att största bruttoarea ovan mark är 40 
m2. 
Boverket skriver om användningen: ”Ett torg är en öppen plats som ofta har en 
hårdgjord yta och saknar omfattande vegetation. Torg omgärdas ofta av 
byggnader eller andra stadsbyggnadselement och kan användas för till exempel 
handel, utskänkning och allmän kommunikation. Torg kan även användas för 
möten och evenemang. Grundprincipen är att ett torg endast tillfälligt får 
upplåtas för enskild verksamhet. 

Silvergruvan 
Under arbetet med gestaltningsprogrammet har kommunen också haft 
dialog med en representant från Sala Silvergruva. Detta för att fånga in tankar 
kring kopplingen mellan staden och gruvan och om det är något som fy-
siskt ska ta sig i uttryck på torget. Mötet resulterade i många kreativa uppslag 
kring hur symboler från gruvan skulle kunna plockas in i gestaltningen, som 
utmyckning eller kanske i form av en lekskulptur. Mötet landade också i att en 
staty av en gruvarbetare kanske mer fördelaktigt kan hitta sin plats i stadspar-
ken framför läget på torget.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Medborgardialog

Värdeord från medborgardialogen

Förutsättningar

Idélåda för allmänheten
I arbetet med stora torget har en medborgardialog utförts av kommunen. Den har 
varit ett viktigt instrument för att få en bild av vad Salaborna anser är kvaliteter med 
dagens torg och vad de önskar att deras framtida torg ska innehålla. Medborgardia-
logen genomfördes som en öppen idélåda under perioden 30 augusti - 19 oktober 
2021. Där fick allmänheten möjlighet att besvara frågor om torget via webenkät, 
enkät i pappersformat på biblioteket och turistbyrån samt genom workshop med 
högstadieelever på Ekebyskolan. Totalt erhölls 163 svar. I enkäten fanns följande 
frågor att besvara:

Resultatet av idélådan visade på en stor spännvidd i svaren (se figur intill med 
värdeord från idélådan) men där torget lyftes fram som en av de främsta/viktigaste 
platserna i Sala. I arbetet med synpunterna framgick också att det finns för få platser 
att umgås på i Sala med önskemål om fler sittplatser, flexibla sittplatser, mer tillgäng-
liga markmaterial, konstverk, vattenkonst, lek, grönska och att bevara kullerstenen.

Workshop med politiker
Som ett fortsatt arbete med medborgardialogen utförde kommunen också en 
workshop ihop med politikerna den 27 oktober 2021 där svaren diskuterades fort-
satt. Workshopen utmynnade i tre sammanfattade frågeställningar:

Svaren på fråga 1 visade på att det även fortsatt finns en önskan om att hålla kvar 
flexibiliteten på torget med plats för handel, evenemang och umgänge. Att torget 
bör vara traditionellt/gammeldags men med ett ansiktslyft. Vikten av att öka till-
gängligheten uttrycktes också  samt att skapa en mer levande och attraktiv mötes-
plats.

På fråga 2 framkom att den historiska kopplingen är viktig och att kullerstenen ger 
identitet. Sittplatserna är värdefulla, liksom att det går att sitta mysigt och ombonat. 
Ett aktivt och levande torg med återkommande torghandel ses också som något 
värdefullt och identitetsskapande.

På fråga 3, kring vad vi kan tillföra för att nå målbilden, efterfrågas belysning, flexibla 
sittplatser, rumsligheter, vattenkonst, att göra torget mera barnvänligt, ha möjlig-
heten för event och aktiviteter samt att skapa en koppling till gruvan.

1. Hur ofta brukar du besöka Stora torget?

2. Vad gör du när du besöker torget?

3. Vad är bra med torget idag?

4. Vilka delar ger torget dess positiva karaktär?

5. Vad saknas på torget idag? Vad skulle du vilja se här för att öka 

attraktivitet, tillgänglighet och plats för möten?

6. Har du någr andra tankar du vill skicka med till oss som jobbar 

med projektet?

1. Vad vill vi med torget? Hur vill vi att torget ska användas?

2. Vad är bra med dagens torg? Vad ger identitet?

3. Vad behöver vi tillföra för att nå målbilden? 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Torgidéer byggda i Minecraft av elever i åk 8 på Ekebyskolan

Förutsättningar

Dialog med skolelever
Även skolungdomar i Sala har varit engagerade i att få sina röster hörda i ar-
betet med nya stora torget. Årskurs 8 på Ekebyskolan hade torggestaltning på 
schemat och gestaltade det nya torget i spelet Minecraft. 

Här nedan följer utdrag ur två elevers arbete, med tillhörande bilder intill.

VÅRAN DESIGN AV STORA TORGET

Det första vi gjorde var att bestämma hur stort vårat torg skulle bli. Vi valde 
att göra ett stort torg eftersom att det går att bygga detaljer mycket lättare 
när man har mera plats. Torget blev 200*200 block. När vi valde underla-
get till torget ville vi ha något stenmaterial. Vi båda tyckte att ”Stone bricks” 
skulle funka bra, eftersom att det liknade underlaget som är där nu. Så vi 
valde det.

Vi ville ha kvar lyktan, telefonkiosken och träden för att bevara kultur-
historian. Vi byggde upp detta för att se hur mycket plats de tog. Träden 
gjorde vi 2*2 block. Lyktan i mitten byggde vi av kopparblock samt trappor 
och slabbs.

I det första vänstra hörnet om man står vid gallerian har vi byggt 3 mat-
platser med 2 bänkar och ett bord. Bänkarna ska ha inbyggd värme så att 
man inte fryser på vintern, det ska även ligga filtar som man kan använda. 
Filtarna kommer kunnas hämtas i kiosken och återlämnas. Vid sidan om 
dom har vi valt att få in belysning och gjort en ljusslinga och under 3 större 
krukor med stora blommor i. Detta har vi gjort för att man ska vilja sitta 
där och umgås. 

I det högra översta hörnet har vi placerat två fontäner. En mindre och en 
större. Vi tycker att vatten är härligt och ger torget en härligare känsla. 
Runt omkring fontänerna har vi placerat 3 bänkar utan ryggstöd och buske 
mellan dom för att man ska kunna ha lite ensamrum. Bakom fontänerna 
hänger det ytterligare en ljusslinga som lyser upp platsen.

Vi har placerat ut flera papperskorgar som ska lockas att användas då dom 
lyser när man öppnar dom. Varje gång man öppnar korgen blir det en ny 
färg. Papperskorgarna har placerats ut vid ingångar och samlingsplatserna 
på torget.

Vi har tänkt att trädens fötter ska på något sätt lysa ett varmt ljus. Under 
vintrarna ska träden få ljusslingor över sig och lindade runt stammen. 
Detta ska göra torget ljusare och tryggare att besöka.

Vi har lämnat mycket ytor tomma på torget för att det ska vara möjligt 
att anordna en marknad. Vid ingången till torget vid gallerian sitter det en 
informations skylt om torgets historia.

//mvh Eline och Linnea

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Bilderna är inspirationsbilder/visionsbilder och alla är inte tagna i Sala.
Källa: Privata foton och google.

Förutsättningar

Utgångspunkter för gestaltningen
Utifrån genomgångna förutsättningarna förmulerades sju utgångspunkter för 
det fortsatta gestaltningsarbetet: 

1. Det historiska torget som bas 
Bevara grundkänslan av det historiska torget och lyft fram Rådhuset som sym-
boliskt viktig byggnad i koppling till torget. Låt markbeläggingen av kullersten 
få en fortsatt central roll i gestaltningen. Historiska element så som kandela-
ber och telefonkiosk bevaras och ges fortsatt sin plats på torget. 

2. Tillgängliggöra torget  
Gör dagens otillgängliga torg mer tillgängligt så att ytan inte upplevs som en 
barriär i staden. Låt torget bli en central punkt för stadens olika flöden och inte 
en plats som undviks och passeras. Ge möjlighet att korsa torgytan via släta 
stråk och erbjud tillgängliga platser att stanna upp vid.

3. Tillföra torget sociala värden 
Ge torget fler sociala värden och låt torget bli en naturlig centrumpunkt och 
mötesplats där man gärna stannar till. Skapa ett flexbielt torg som rymmer 
olika typer av tillställningar och se till att torget har en attraktiv dragningskraft 
under samtliga årstider.

4. Ge torget rumslig variation 
Skapa en varierad rumslighet på torget där olika funktioner tar plats på olika 
delar, samtidigt som torgytan tillåter flexibilitet. Låt torget erbjuda olika typer 
av platser för vistelse och skapa platser med attraktivitet för alla målgrupper. 
Sociala och aktiva ytor som kan ge liv och innehåll, liksom platser för lugn och 
ro där det går att iaktta folklivet på distans. 

5. Det hållbara torget 
Låt gestaltningen ta utgångspunkt ur en varsam och cirkulär upprustning där 
vi värnar om återanvändadet av material, och där nya material väljs med om-
sorg utifrån ett klimat och hållbarhetsperspektiv. Bevara befintlig trädram och 
förbättra förusättningarna* för träden. (*Möjlighet till växtbäddsrenovering 
och lokalt omhändertagande av dagvatten har diskuterats under gestaltnings-
arbetet då försvårande omständigheter finns. Arkeologisk undersökning krävs, 
liksom särskilda tillstånd för schakt. Kommunen har ansökt om att få göra 
provgropar, samt om bidrag för att eventuellt kunna finansiera en växtbädds-
renoviering. Utredning pågår.)

6. Skapa koppling till gruvan -> the mine.... 
Skapa en tydlig koppling till Sala Silvergruva. Låt torget via utsmyckning eller 
konst* bära en del av gruvans historia och påminna om silvergruvan som en 
viktig del av Sala stad som riksintresse. (*Möjlighet till senare samarbete med 
konstnär.)

7. Följa gällande detaljplan
Ny gestaltning ska utgå från gällande detaljplan. Torget ska fortsatt vara en 
öppen yta. Läge för byggrätt för kiosk/servering ska inte planeras med fasta 
element. Rörelsestråk och rumslighet ska planeras utifrån ett scenario som 
inte omöjliggör att en framtida byggnad tar plats i denna del av torget.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Rörelse och målpunkter
I den nya utformningen skapas fler 
tillgängliga stråk som underlättar rörelse 
mellan målpunkterna kring torget vilket 
gör att torget enklare kan befolkas och 
användas av alla och att barriärkänslan 
försvinner.

Sol och vistelseytor
Rummen i den nya utformningen blir större 
och tydligare. Det skapas större utrymme 
och möjlighet för socialt umgänge och 
vistelse på torget. Nya möbler gör det 
möjligt att sitta många i grupp åt flera håll. 
De större rummen skapas utmed och i 
anslutning till de största stråken för ge känsla 
av ett stort socialt rum.  

Rörelse och målpunkter 
Idag sker de flesta rörelserna runt om torget och inte 
på eller över, vilket gör torget till något av en barriär. 
De större ”shoppinggatorna” står för de primära strå-
ken där flest rör sig. Stråkens riktningar är ett resultat 
av placeringen av målpunkter runt torget. 

Sol och vistelseytor 
Dagens torg utgör ett tydligt visuellt rum tack vare 
trädramen runt torget. Några tydliga rum finns inom 
torget, vilka betonas av bänkar, spel och uteservering. 
Mindre tydliga rum skapas av kopplingarna till stråk 
och inofficiella mötesplatser runt och på torget. 
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Koncept
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NATAGSNAMDÅR

NATAGSUHDÅR

GRUVGATAN

NORRBYGATANNEDANALPSE ARDÖS

Rutnätsstaden
En viktig aspekt att förhålla oss till har varit den historiska. Att bevara det 
ursprungliga torget men att anpassa och föra det in i ”framtiden” för att det ska 
hålla minst lika länge till. Förutom kullerstenen är även formen på torget en 
tydlig del av Sala och torgets historia. Eftersom Sala är en klassisk rutnätsstad 
har kvartersstrukturen gjort att torget är nästintill helt kvadratiskt. 

Kvadraten som bas
Ett enkelt och samtidigt tydligt och snyggt sätt att utforma det nya torget var 
behålla kvadraten och använda den som en tydlig grundförutsättning även 
i den fortsatta gestaltningen. Träden runt torget förstärker den kvadratiska 
formen och ger en tydlig rumslig avgränsning. Den historiska kullerstensrutan 
utgör själva basen för torget. 

Rutnätssystemet med ram och stråk
I den historiska kontexten tillförs sedan ytterligare ett lager, ett rutnätssystem 
av mindre kvadrater. Rutnätet bildar en slät ram, torgets tillgängliga yta. 
Av rutnätssystemet skapas också tvärgående stråk, slätstråk. De nya 
stråken strålar igenom kvadraten och bryter symmetrin utan att dominera 
gestaltningen. Slätstråken blir vår tids lager. 

Fasta element
Nästa lager utgörs av torgets fasta element. De som tillsammans med 
underliggande lager ger torget vardagligt innehåll även när det inte är 
något evenemang på gång. Bland torgets fasta element finns kandelabern, 
telefonkiosken, sittplatser, belysning, eventuell utsmyckning/konst, 
papperskorgar, elskåp mm.

Flexibla element
Som strösslet på toppen finns torgets flexibla element. Här ges möjlighet till 
den lösa flexibla möbleringen. Exempel på flexibel möblering är torgstånd, 
långbord, scen, urnor med sommarblomster, den årliga julgranen och så 
förstås människorna. 

Kvadraten och rutnätssystemet

Rutnätsstaden

Kvadraten som bas

Rutnätssystemet

Rutnätet bildar en slät ram

Rutnätet bildar tvärgående stråk

Fasta element

Flexibla element

KONCEPT
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Nya stora torget

Färgpalett

Illustrationsplan

Färgpalett befintliga och nya material på torget: 
Granit i olika nyanser och bearbetning, trä, silverglitter, kandelaberns pistagegröna 
ton, grönska/växtlighet.

Förslag till RAL-färger att plocka upp i möblering och detaljer:
RAL 6011 Reseda green eller RAL 6021 Pale green för gröna detaljer som kopplar 
till kandelaberns färgton. 
RAL 7001 Silver grey eller RAL 9006 White aluminium som anspelar på Salas silver.
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GALLERIAN

RÅDHUSET

Förslag

Nya stora torget är ett historiskt torg med ett nutida lager. Förslagets 
gestaltning tar sin utgångspunkt i det historiska Sala. Det kvadratiska 
och hårdgjorda kullerstenstorget mitt i staden, och med den kvadratiska 
trädramen som rumslig avgränsning. Kopplingen till rutnätsstaden och 
rutnätet är ett bärande grepp i gestaltningen. Material som kullersten 
och storgatsen anknyter till platsens historia samtidigt som släta hällytor 
med ett subtilt mönster i stensättningen ger torget en nutida prägel och 
ökar dess användbarhet och tillgänglighet.

Torget har utformats för att uppnå god tillgänglighet, jämställdhet och 
flexibilitet. Det ska vara ett inbjudande torg för alla målgrupper. Torget 
har gestaltats för att tåla det vardagliga öppna och ibland helt folktomma 
rummet, likaväl som det fullspäckade och myllrande evenemangstorget.

Upprustningen har tagit sin utgångspunkt ur en varsam och hållbar 
förändring där en stor del av befintlig markbeläggning föreslås behållas. 
Befintlig kullerstenyta borstas fram och dess uttryck förstärks. Torgets 
moderniserande inslag är gestaltade på ett tidlöst sätt och med gedigna 
material för att stå pall för tidens gång.

Torgets höjdsättning håller i huvudsak befintliga nivåer och dagvatten 
föreslås i möjlig mån att ledas och fördröjas i trädens växtbäddar. Vid val 
av möbler och material eftersträvas material av hög kvalitet som håller 
långsiktigt. Markbeläggning av svensk granit föreslås som huvudalternativ 
- ett material som bara blir vackrare med åren och som minimerar klimat-
påverkan vid transport och tillverkning. Befintlig kullersten från platsen 
återanvänds. Begagnad storgatsten förespråkas också. 

Hela förslaget är planerat för god social hållbarhet med överblickbarhet, 
god belysning, platser för umgänge och möten, men också för lugn och 
ro, liksom möjlighet att röra sig tryggt och säkert inom och över torget.

FÖRSLAG

B
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Sektion A-A
Sektion/Vy mot norr, genom kullerstensytan, 
inre torgrummet med kandelabern och med 
Rådhuset och trädramen i fonden

Sektion B-B
Sektion/Vy mot öster, genom hängytan med möblering 
och med Sala sparbank och butiksgatan i fonden.
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Torgets delar

GALLERIA

1.

2.

3.
4.

5.

RÅDHUS

Förslag

1. Den historiska ytan 
Den kvadratiska kullerstensytan är ett öppet, flexibelt rum och utgör 
den visuella och upplevelsemässiga kärnan av torget. Kullerstensytan 
är ett viktigt spår och ett identitetsskapande lager av det historiska 
torget och av Sala stad som riksintresse. Den kvadratiska formen 
förstärker rutnätsplanen. Kullerstensytans förskjutna placering mot 
rådhuset bidrar till att lyfta fram rådhuset som historiskt viktig byggnad 
invid torget. Inom kullerstensytan finns lägen för fem flaggstänger, 
placerade på rad invid rådhuset.

2. Slätstråken 
Kullerstensytan ramas in av en bred, slät ram av granithällar för att 
möjliggöra tillgänglig rörelse, tillgänglig torghandel och tillgänglighet 
att nå andra typer av flexibla evenemang. Tvärs över kullerstensytan 
löper också två korsande slätstråk av granithällar. Dessa möjliggör 
en större flexibilitet i att röra sig tillgängligt, nivåfritt och genare över 
torgytan. Vid större evenemang som när t.ex. torghandel tar plats 
över hela torgytan är stråken med och skapar en tillgänglig access till 
samtliga uppställningsplatser för torghandel.

3. Den silverglittrande bården 
Torgets ytterram består av en sammanhållen möbleringszon som 
bildar en bas under träden. I markbeläggningen finns silverglittret, 
som utgörs av infälld glittrande nubbsten/stål och som för tankarna till 
gruvan. Närmast träden hålls en öppen grusbädd för tillåta eventuella 
ojämnheter kring trädrötterna och för att ge förbättrade möjligheter 
för inflitration av dagvatten. Inom ytan för bården finns sittplatser 
med ryggstöd och armstöd för möjlighet att slå sig ned under trädens 
skugga och blicka ut över torgrummet.  

4. Inre torgrummet
Centralt på torget finns det inre torgrummet. En plats för möten, 
vila, umgänge och utblickar. Här finns den historiska kandelabern, 
upplyft på en stensockel, och med traditionella sittplatser med 
ryggstöd och armstöd för möjlighet till utblickar mot torgets hörn 
och omgivande gator. I inre torgrummet finns plats för eventuell 
framtida utsmyckning/konst. Kanske något som anspelar på vatten 
och påminner om att här en gång stod ett pumphus? Det är i inre 
torgrummet som den årliga julgranen ställs upp i sin fot.

5. Hängytan 
Hängytan är det moderna inslaget på torget och den mest sociala 
delen. Den utgörs av en bred slät zon som sträcker sig längs med 
shoppinggatan i öster. Här finns alternativa sittplatser/hängplatser 
med möjlighet att sitta åt alla önskade vädersträck. Inom hängytan 
finns plats för en liten lek-/aktivitetsyta för de ynsta barnen som kan 
behöva leka av sig en stund mellan ärendena på stan. Hängytan har en 
linspänd mysbelysning som ger stämningsfullt ljus och möjlighet till 
vistelse även under dygnets mörkare timmar.

FÖRSLAG
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Förslag

Gestaltning och funktion 
Kullerstensytan speglar det historiska torget och det nya torget har även fort-
satt en tydlig historisk prägel. Kullerstensytan är torgets öppna, flexibla rum, 
tillåtande för flexibla evenemang och för att fortsatt ligga inom definitionen 
torg - ett öppet, hårdgjord rum i staden. Kullerstensytan i sin kvadratiska form 
förstärker rutnätsstaden, något som varit en viktig bärande tanke genom hela 
gestaltningen.

Markmaterial/mönsterläggning 
Ytan består av från platsen befintlig kullersten. Dagens stenläggning borstas 
fram och behålls i största möjliga mån. Ytan utjämnas och återställs endast 
där det bildats sättningar eller där anpassningar efter ny höjdsättning så kräver. 

Utrustning/utsmyckning
Kullerstensytan hålls omöblerad för att tillåta olika typer av evenemang som 
kan tänkas ta plats på torget, alltifrån torghandel till studenttåg eller konserter. 
I det nordöstra hörnet, invid rådhuset, finns de befintliga lägena kvar för fem 
av sju flaggstänger. Det exakta antalet flaggstänger beslutas om i nästa skede. 
Inom kullerstensytan finns också möjlighet att placera den befintliga telefon-
kiosken som föreslås bevaras på torget.

Belysning 
Den historiska kullerstensytan har ingen egen belysning, men får en mjuka-
re ljusbild som skapas av överspillande ljus från intilliggande mer välbelysta 
slätstråk. Gränser mellan slätstråk och kullerstensyta blir välbelysta för att 
undvika snubbelrisk. (Läs fortsatt i avsnittet under belysning i den silverglittran-
de bården.) 

Framborstad kullerstensyta.
Bild från Kalmar stortorg.

Plats för torghandel. 
Bild från stortorget i Ystad.

Kullerstensyta i möte med mer tillgängliga ytor/stråk. 
Bild från Kalmar stortorg.

Kullerstenstorget ihop med Rådhuset. 
Dagens kullerstensbeläggning som är täckt av stenmjöl föreslås borstas fram.
Bild från Stora torget i Sala.

Kullerstenstorg.
Bild från Kalmar stortorg.

Kullerstenstorg.
Bild uppe och nere från Bondtorget i Västerås.

Kullerstenstorg omgivet av hstoriska byggnader.
Bild från Lilla torg i Malmö.

Den historiska ytan
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Förslag

Gestaltning och funktion 
För att möta dagens krav på tillgänglighet och flexibel användning av torgrum-
met ramas kullerstensytan in av en generös, slät ram av granithällar. Även kor-
sande över kullerstensytan löper två slätstråk av granithällar. Stråken har en fri 
bredd om 3,5 meter. I den södra och östra delen breddar de släta ytorna upp 
sig ytterligare för att tillåta utrymme för den mer frekvent/veckovis förekom-
mande torghandeln och för möblerade och sociala ytor.

Markmaterial/mönsterläggning 
Slätstråken består av granithällar i bredd 350 mm och med fallande längder. 
För att skapa liv och lyster i ytorna föreslås hällarna läggas omväxlande i bear-
betningarna flammad granit och krysshamrad granit. Mönsterläggningen ba-
seras på ett rutnätssystem där de släta ytorna är uppbyggda av kvadrater om 
3,5 x 3,5 meter med samma läggningsriktning. Växlingen av läggningsriktning 
mellan rutorna skapar en subtil detaljering som blir något att upptäcka efter 
hand för den som är en flitig besökare på torget, eller som kan anas i solens 
blänk för den som blickar ut över torget på distans. Stenens bearbetning gör 
att markbeläggningen ändrar karaktär en regnvåt dag jämfört med en het och 
solig sommardag. Det är de snedställda stråkens markmaterial som råder där 
stråken korsar den silverglittrande bården.

Utrustning/utsmyckning 
Slätstråken hålls fria från utrustning och fasta element för att tillåta tillgänglig 
rörelse längs alla torgets sidor samt korsande över torget. I den södra delen 
finns möjlighet till uppställning av torgstånd/fiskbilen osv utan att det inskrän-
ker på den fria gångytan. I den östra delen finns ett parti av slätstråkszonen 
som har fast möblering och som istället beskrivs närmare under den torgdel 
som benämns ”hängytan”.

Slätstråk av hällar i historisk miljö.
Bild från Riddarholmen i Stockholm.

Solblänk i regnvåt finyta av granithällar.
Bild från Gävle stortorg.

Markbeläggningdetalj: Slätstråken av granithällar.
Mönsterläggningen baseras på ett rutnätssystem om 3,5x3,5 meter med växlande läggningsriktning. 
Hällar med bredd 350 mm och fallande längder läggs i förband i rader enl illustrerad riktning.

Finyta av granithällar i olika bearbetning och kulör.
Bild från Gävle stortorg.

Torg med tydligt rutmönster i markbeläggningen.
Bild från Kungsbacka torg.

Slätstråk, av mindre slät karaktär pga storgatsten, 
igenom kullerstensyta.
Bild från Lilla torg i Malmö.

Hällyta med kvadratiskt växlande läggningsriktning.
Bild från Vadstena torg.

Slätstråken
Belysning 
Slätstråken är väl belysta för att tryggt och säkert kunna röra sig över torgytan 
även under dygnets mörkare timmar. Stråken belyses av master med armatu-
rer som är placerade inom bårdens yta. (Läs fortsatt i avsnittet under belysning 
i den silverglittrande bården.) 

FÖRSLAG
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Förslag

Gestaltning och funktion 
Den silverglittande bården är en möblerad ytterram av natursten som definie-
rar torgets yttre gräns mot omgivade gator, och som enhetligt håller samman 
torgets ram med den befintliga yta av storgatsten som löper runt torget. 
Bården bildar en sammanhållen bas under de befintliga hästkastanjerna och 
är det första du möter när du når torget från omgivningen. 

Inom bården finns silverglittret, en påminnelse om silvergruvan och vad som 
satt Sala på kartan. När solen ligger på glimmar silvret till som en utströsslad 
stjärnhimmel.

Närmast träden hålls en öppen grusbädd för att tillåta ojämnheter kring 
trädrötterna och för att ge förbättrade möjligheter för infiltration av dagvatten. 
I trädzonen är det önskvärt med växtbäddsrenovering, men om situationen 
inte tillåter, pga kulturhistoriska och arkeologiska aspekter, föreslås en ytlig 
växtbäddsförbättring för träden med en stenmjöl och pimpsten/makadam-in-
blandning utan nollfraktion för att möjliggöra en luftigare överbyggnad med 
god dränering och bättre vattenhållande förmåga.

Markmaterial/mönsterläggning 
Bården har en bredd om 2 meter och utgörs av storgatsten med en ytters-
ta rad av tillvaratagen kullersten. Kullerstenen definierar torgets gräns mot 
omgivningen samtidigt som storgatstenen i bården väver samman markma-
terialen med den omgivande gatubeläggningen. Storgatsten i sin variation i 
färgskiftning ger en livfull inramning och återspeglar också den ursprungliga 
kullerstensytans brokighet i färg. Silverglittret i bården utgörs av silverblänkan-
de nubbsten eller av ståldetaljer av nubbstensstorlek. Blänket återkommer i ett 
oregelbundet mönster infällda i raderna av storgatsten. 

Livfull mönstrad markbeläggning.
Bild från Östra Drottninggatan i Gävle

Spräcklig markbeläggning/bård av natursten.
Bild från Gävle stortorg.

Storgatstensbeläggning i rader.
Bild från Kalmar stortorg.

Dagens storgatstensbård som breddas under träden.
Bild från stora torget i Sala.

Markbeläggningsdetalj: Den silverglittrande bården.
Storgatsten med växelvis läggningsriktning och med infällt silverglitter i ett oregelbundet mönster.

Silverblänk i flammad storgatstensyta.
Bild från älvpromenaden, Karlstad.

Gllansig detaljering i markbeläggning.
Bild från Kiruna.

Storgatstenens i bården följer de intilliggande granithällarnas rutnätssystem 
med en omväxlande läggningsriktning var 3,5e meter. Närmast torget löper 
rader av flammad storgatsten för att ge tillgänglig access till sittplatserna. Även 
resterande del av bården innehåller partier med flammad storgatsten för ökad 
tillgänglighet. Detta främst invid sittplatser och där passage mellan träden 
sker. Vid varje träd öppnar sig en kvadratisk ruta à 2 x 2 meter där storgatstens-
ytan istället utgörs av grus/stenmjöl. Rutans ytterrram utgörs även här av en 
rad tillvaratagen kullersten.

Utrustning/utsmyckning 
Inom ytan för bården finns sittplatser med ryggstöd och armstöd för möj-
lighet att slå sig ned under trädens skugga och blicka ut över torgrummet. 
Framför rådhuset har bänkarna sköna sollägen. Sittplatserna i bårdens norra, 
västra och södra del håller ett klassiskt utseende. 

Bården rymmer också annan fast utrustning så som papperskorgar, skyltar, 
belysningsstolpar/belysningsmaster, elskåp och andra typer av funktioner 
som behöver ha sin plats kring torget.

Belysning 
I bården placeras belysningsmaster (förslagsvis 2 st per långsida av torgrum-
met) som ger torgets dess huvudsakliga belysning. På varje belysningsmast 
sätts armaturer som sprider sitt ljus både ut med gångstråken/slätstråken, 
men också ger ett varmt, ombonat och stämningsskapande ljus ned över 
bårdens vistelseplatser. Armaturerna från masterna sprider också ett mjukare 
ljus in över kullerstensytan som avtar i gradient mot torgets mitt.

Den silverglittrande bården
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Förslag

Gestaltning och funktion
Inre torgrummet är torgets mest centrala plats och utgörs av en plats-
bildning kring den befintliga kandelabern. Det är en plats för möten, vila, 
umgänge och utblickar i härligt solläge under hela dagen. Hit gick man en 
gång i tiden för att hämta sitt vatten. Hit går man idag för att känna att man 
befinner sig i händelsernas centrum i Sala. Med en slät och omsorgsfullt 
gestaltad markbeläggning, en välkomnande möblering och härlig blom-
prakt i generösa urnor, blir inre torgrummet en attraktiv och tillgänglig plats 
att passera eller vistas på. Det är också i denna centrala yta som den årliga 
julgranen eller det årliga påskriset uppförs i sin fot.

Markmaterial/mönsterläggning 
Markmaterialet här består, precis som i slätstråken, av granithällar i bredd 350 
mm och med fallande längder och med en växlande ytbearbetning av flam-
mad och krysshamrad granit. Läggningsriktningen följer i övrigt också samma 
system som för slätstråken. Inom markytan för inre torgrummet finns locket 
och ingången till den gamla underjordiska branddammen. Utformningen av 
den nya platsbildningen säkerställer att branddammen ligger fri och att schak-
tarbeten inte går för djupt över konstruktionen.

Utrustning/utsmyckning 
Med central placering inom inre torgrummet finns torgets historiska kande-
laber. Kandelabern föreslås lyftas upp på en stensockel för att få en ännu mer 
framträdande plats på torget. Kring kandelabern finns sittplatser med ryggstöd 
och armstöd i sköna sollägen som ger möjlighet till utblickar mot torgets alla 
hörn och omgivande gator. 

Möbleringen kring kandelabern håller ett klassiskt utseende och utgörs av 
parksoffor med ryggstöd och armstöd. Befintliga bänkar/parksoffor kan om 
skicket tillåter behållas.

Ett torg med tydlig mittpunkt.
Bild från stortorget i Ystad,

Torgets mitt är en plats för både möten och vila.
Bild från stora torget i Sala.

Kandelabern lyfts fram som en av torgets vackraste 
detaljer.
Bild från stora torget i Sala.

Torgets mest centrala plats får en slät markbeläggning 
och blir tillgänglig för alla.
Bild från Rådhustorget i Umeå.

Här finns plats för utsmyckning. Kanske något kopplat 
till silvergruvan?
Bild från google.

Plats för grönska och blomning i urnor.
Produktbild från Nola och urna ’Nordfjell Collection’.

Den befintliga planteringsytan kring kandelabern utgår och istället arrange-
ras grönska/blomning i rymliga urnor. Urnorna placeras enskilt eller i mindre 
grupper inom ytan för det inre torgrummet.

Inom mittpunkten finns plats att addera en varm sittmöbel eller konstnärlig 
utsmyckning. Konst är ett viktigt berikande inslag som bidrar till att ge en plats 
identitet och får den att kännas mer rik och levande. Genom konsten finns 
möjlighet att lyfta lokala förmågor eller att lite extra betona ett kulturhistoriskt 
arv att vara stolta över. Kanske finns här belysta malmblock som för tankarna 
till silvergruvan? Eller vattenkonst på ett eller annat sätt, som minner om det 
historiska pumphuset? (På grund av kulturhistoriska och arkeologiska aspek-
ter med svårigheter kring tillåtelse för schakt så är en fontänanläggning inte 
utredd i programhandlingsskedet.)

Belysning 
Inre torgrummet har sin historiska pjäs, kandelabern, som sprider ett karak-
tärsskapade ljussken. Vid behov kan inre torgrummet även kompletteras med 
en belysningsmast med armaturer som vinklas i olika riktningar för att ge god 
belysning åt intilliggande gångstråk och vistelseplatser. En sådan mast får ej 
konkurrera med kandelabern utan bör placeras sidoordnad i ytterkant mot 
kullerstensbeläggningen. Ev konst/utsmyckning föreslås effektbelysas separat. 
Huvudkaraktären för belysningen inom torgets mittersta zon bör vara varm, 
mjuk och ombonad, och får inte frånta kandelabern dess pondus som ensam 
ljuskälla.

Inre torgrummet
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Förslag

Gestaltningstanke och funktion
Hängytan utgörs av en bred, slät, möblerad zon som stäcker sig längs med 
shoppinggatan i öster. Det är torgrummets vardagsrum och det historiska 
torgets moderna inslag. Här tillskapas många nya sittplatser i sköna lägen 
från morgon till kväll. Inom hängytan finns också plats för en liten lekyta för 
de yngsta barnen. 

Hängytan är en plats för det sociala livet på många olika villkor. Här kan du 
röra dig tryggt och tillgängligt. Här finns gott om yta både för den som vill 
umgås och mötas, eller för den som vill sitta lite mer på distans och bara 
iaktta. Här samsas under morgontimmarna pensionärer och föräldrar med 
morgonpigga småknattar, i väntan på butikernas öppnande. Det är här du 
äter din lunchlåda i solen under arbetsdagen, eller möter vännerna för en 
glass efter skolan. Under de ljumma sommarkvällarna är det ungdomarnas 
självklara mötesplats och hängplats. Hängytan har en linspänd mysbelysning 
som ger stämningsfull belysning och möjlighet till vistelse även under dyg-
nets mörkare timmar. 

Markmaterial/mönsterläggning
Hängytan utgörs av en bred zon av granithällar. Ytan kan sägas vara en utvid-
gning av slätstråkets yta i torgets östra del, och består av granithällar i bredd 
350 mm och med fallande längder. Även här bygger mönsterläggningen på 
ett rutnätssystem med 3,5 x 3,5 m stora rutor med omväxlande läggnings-
riktning och en variation i ytbearbetning mellan flammad och krysshamrad 
granit. Vid lekytan infogas fallskyddsmaterial av diskret kulör som smälter 
samman med torgets granitgrå färg.

Utrustning/utsmyckning 
Hängytan är torgets mest möblerade yta. Här föreslås en tidlös, stilfull och 
mer alternativ möblering med möjlighet att sitta åt alla önskade vädersträck. 

Hängmöbler med sittmöjligheter åt flera håll.
Bild från älvpromenaden i Karlstad.

Exempel på skulptural lek till torget.
Produktbild från CADO och klätterlek ’Siluett domino’.

Hängyta med alternativ möblering.
Bild från stora torget i Visby.

Linspänd ljusslinga med flera ljuspunkter.
Bilder från google.

Stämningsfull linspänd belysning som stjärnhimmel .
Bild från google.

Varierad torgmöblering med möjlighet att både sitta, 
ligga och stå.
Bild från Gävle stortorg.

Tydligt kvadratiskt hårdgjort torgrum med möblerad zon.
Bild från Hertig Johans torg i Skövde.

Torg med tydligt möblerade zoner.
Bild från Kungsbacka torg.

Exempel på alternativa sittmöbler med mer klassiskt/his-
toriskt/mjukare formspråk. Produktbilder från Nola och 
bänkserien ”Riddarholmen”.

Exempel på alternativa sittmöbler med modernare/
kantigare formspråk. Produktbilder från Bildsbergs me-
kaniska och bänkserien ”Line”.

Hängytan
Inom hängytan finns också plats för en lekdel för de yngsta barnen. Lekutrust-
ningen föreslås ha en nedtonad och skulptural utformning. Val av lekskulptur 
utreds i senare skede.

Belysning 
För att skapa en omslutande och mer intim miljö i det stora öppna torgrum-
met får hängytan en linspänd belysning. Linorna spänns upp i ett sicksack-
mönster mellan höga master (4-6 m). För att stolparna inte ska vara i vägen i 
den möblerade släta zonen placeras de i ytans ytterkanter inom bården och i 
kanten av kullerstensytan. Armaturerna på linorna är små i skala och effekten 
blir en utströsslad stjärnhimmel.
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Förslag

Vinter Vår Sommar Höst

Julmarknad, årliga julgranen, nyårsafton och snöskulpturer 
på torget.

Påskris, vårblomning och fritidshemmens dag med march 
runt torget..

Studentfirande, glass, grillnatta och svenska flaggans dag. Höstfärger på träden, höstmarknad och halloweenfirande 
på torget.

Torget över årstiderna
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P.S. 
En liten hälsning till åk 8 på Ekebyskolan: 

Så här blir det nya förslaget för torget i Minecraft. Redovisat i ett Sala med en 
lite mer grön och kuperad kontext. Blomsterurnor och ljusslinga hann vi aldrig 
placera ut innan vår utförare tröttnade. Men ett litet bi kom flygande in över 
torget, vilket gjorde oss glada. Det visar ju på att platsen är lockande även för 
pollinatörer. Så det måste vi bemöta med trevliga urnor som kan fyllas med 
blommor i det nya förslaget.

Tack för att vi fick ta del av ert fina arbete. Det, och många andra röster, har 
vävts samman och satt avtryck i det nya förslaget.

Hälsningar Marie & Mathilda 
Nya Stora torget i Minecraft.
Arbetsmodell framtagen av Tage Ejdemo 9 år.


