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ANALYS
VÄNERSBORG – STADEN OCH OMLANDET

Vänersborgs läge är unikt, vid Vänern och med närhet 
till Göta älvs och Trollhättans kanals inlopp. I omlandet 
finns en spektakulär natur på land och i och vid vatten. 
Staden är i det närmaste sammanvuxen med Trollhättan, 
vilket ger ett stort bebyggt område med olika karaktärer 
och innehåll. Trollhättan är historiskt sett präglat av 
industri, medan Vänersborg har haft administrativ funk-
tion som residensstad. Närheten till Göteborg skapar 
möjligheter till utveckling både för näringsverksamheter, 
olika institutioner för utbildningar men också för etabler-
ing av fler bostäder.

Kommunikationer

Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Alingsås 
beskriver en regional enhet med Göteborg som huvu-
dort. I framtiden kommer man att kunna åka tåg mellan 
Vänersborg och Göteborg på 45 minuter, vilket gör det 
enklare att pendla över dagen. Vägnätet ses över och 
det är möjligt att snabbt ta sig med bil och buss i hela 
regionen. 

Göta älv och Trollhättans kanal ter sig idag som en 
outnyttjad resurs både för godstransporter och som 
rekreations- och turistled, men bör kunna utvecklas för 
båda funktionerna. Ur ett miljö- och hållbarhetsperspe-
ktiv skulle det vara intressant att analysera kanalens och 
älvens möjlighet att fortsatt fungera för godstransporter. 
I realiteten ligger Vänersborg vid en transportled som 
förbinder Stockholm och Göteborg.

Natur, landskap och turism

Göta älv och Trollhättans kanal utgör ett starkt lands-
kapselement. Av historiska skäl är Göta älv bristfälligt 
integrerad med omgivande landskap. Som transportled 
för lastbåtar har det varit viktigt att inte störa trafiken 
med kajer och hamnplatser. Idag skulle det vara möjligt 
att utveckla både godstransporter och fritidsliv i ett håll-
bart system, där vattenleden blir en ytterligare möjlighet 
för turism.

De olika orterna och städerna borde samverka för att ge-
mensamt utveckla Göta älv och Trollhättans kanal till ett 
turistmål, med möjligheter till hamnplatser, matställen, 
rekreation och övernattnings möjligheter längs vattnet. 
Omgivande landskap och vägar bör också kunna kop-
plas bättre till älven och dess olika miljöer så att man 
kan utnyttja och njuta av det enastående vattenlandska-
pet. Hela området är en attraktion i internationell klass 
med avseende på landskap, historia och plats. Från land 
är älven och kanalen närmast osynliga. Då man med bil 
färdas längs väg E45 har man ingen kontakt med älven 
trots att den på många ställen bara ligger ett tiotal meter 
bort.

Vänersborg ligger som en självklar målpunkt i detta 
turiststråk. Staden är också en naturlig utgångspunkt för 
turism längs Vänerns stränder och skärgårdar. Turist-
näringen i staden skulle kunna utvecklas med fler hotell 
och restauranger. En utökad turism skulle också förstär-
ka Vänersborg som kultur- och evenemangsstad.

Restauranger och mat

Vänersborg har ett begränsat utbud av restauranger och 
hotell. Med en ny satsning på turism skulle de ha möj-
lighet att utvecklas. Filmverksamheten i Trollhättan, nya 
företagsetableringar, nya kultursatsningar och utveckling 
av exempelvis studie- och undervisningsverksamheter 
skulle understödja restaurang- och hotellnäringen. 

Det finns ett omfattande jordbruk i närområdet, där 
odling av ekologiska varor skulle kunna utvecklas och 
uppmuntras. Detta kan gälla både odling av råvaror, 
men också förädling av dessa till färdiga produkter. Den 
omedelbara närheten till Vänern bör innebära att man 
på ett unikt sätt skulle kunna erbjuda närfångad fisk till 
affärer och restauranger.

I förslaget omvandlas Kulturaxeln i det centrala Väners-
borg till en plats där dessa företeelser kan ta plats. Nya 
möjligheter för restauranger, caféer och affärer skapas. 
Bebyggelsestrukturen som införs medger bra publika 
rum i detta avseende både inomhus och utomhus.

Utbildning

Som centralort i området och med goda kommunikation-
er skulle Vänersborg kunna utvecklas som utbildning-
sort.

Idag finns en välrenommerad kommunal musikskola. 
Den är viktig för staden och omlandet. Det har visat sig 
att denna typ av utbildning genererar en mängd möj-
ligheter. Eleverna intresserar sig för olika typer av musik 
vilket bidrar till att mångfalden ökar. På sikt kan det in-
nebära att nya musiker, enskilda eller i grupp, etablerar 
sig på hög nivå och får betydelse för företagsamhet 
och annan vidareutveckling. Denna form av verksamhet 
främjar också sociala möten och skapar viktiga kontakter 
och nätverk.

Med sin närhet till Göteborg skulle det vara tänkbart att 
en lämplig högskoleutbildning förlades här som en del 
av Göteborgs universitet. Närheten till Vänern, som är 
Europas tredje största insjö, skulle göra det intressant 
att förlägga limnologisk utbildning och forskning just här. 
Dessutom ligger det marinbiologiska centrat vid Koster-
havet nära och lätt tillgängligt.

Ett annat uppslag är att skapa en gastronomisk utbild-
ning med fokus på närodlade råvaror samt lokala och 
globala traditioner. En matakademi har god möjlighet att 
sätta en stor prägel på miljön i övrigt, och utmana såväl 
affärsidkare som restaurangägare.

KULTUR

Kultur betyder odling. När man odlar en mångfald av sa-
ker uppkommer nya och oanade företeelser. Vänersborg 
har redan mycket av kulturaktiviteter där musiken står 
i fokus. Även konst, teater och film har redan en given 
plats. Som ovan skisserats kan dessutom studier, mat, 
rekreation, turism, urban sport och lek få mer utrymme 
och ge avtryck i staden. Även det vardagliga ianspråk-
tagandet av det offentliga rummet i form av en promenad 
eller ett besök på ett café eller restaurang bör vara ett 
uttryck för kultur.

Moderna kulturuttryck måste kunna utvecklas, där nya 
former av avantgarde måste få en plats tillsammans 
med redan existerande kulturformer. Det måste finnas 
etablerade rum och platser, men också ställen för kultur-
former som ännu inte har etablerat sig och därför saknar 
ekonomi. Platser som ger dem möjligheter för etablerin-
gar av olika slag, som ateljéer, studios och scener.

Om en stad ska kunna utveckla en innovativ och kom-
plex framtid måste de offentliga rummen utgöra ramar
för en mängd aktiviteter. De måste erbjuda en tydlig
orienterbarhet och struktur i form av stråk, men också
publika rum på olika skalnivåer som har sådana 
kvaliteter att de främjar kreativa aktiviteter. De exteriöra 
rummen ska definiera ställen där existerande och nya 
kulturformer tar plats och som innebär att man stannar 
upp och möts.

KULTURAXELN

Kulturaxeln i Vänersborg är ett unikt stadsrum. Plat-
sen är skapad med en monumentalitet som skulle visa 
stadens dignitet. Det var en plats att flanera över, att 
idka torghandel på och visa upp stadens, statens och 
kyrkans symbolbyggnader. Platsens mått hänger också 
samman med dess uppgift att hindra att bränder spred 
sig.

Idag beskriver Kulturaxeln ett antal exteriöra rum av 
stort format. De upplevs som öde och uppmuntrar 
knappast till de möten och aktiviteter som efterfrågas i 
staden. Trädplanteringarna har genom decennier vuxit 
till sig så att de blockerar siktlinjer och ljus.

Men det viktigaste är att Kulturaxeln genom sin storlek 
och uppbyggnad har en stor potential att ge Vänersborg 
en vitaliserad urban situation med nya möjligheter.
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FÖRSLAG

En omstudering av den östra delens gatustruktur 
skulle ge en bättre koppling till bebyggelsen österut. 
Befintliga byggnader skulle kunna användas för 
verksamheter av olika slag. En ny byggnad kan läggas 
i en ny kvartersbildning.

I de fyra mellersta kvarteren görs Drottninggatan om 
och blir en del av platsbildningen. Nödvändig biltrafik 
får röra sig på platsen, på en definierad yta, enligt 
tanken om ”shared space”. Den solbelysta ytan utan-
för den norra husraden blir en del av platsen och kan 
innehålla uteserveringar etc.

Befintliga träd tas bort till viss del för att skapa nya 
rum. En del träd behålles och en del nyplanteras. Veg-
etationen hjälper till att definiera stråk över platserna, 
och förstärker rummen.

Ett nytt diagonalställt raster ger nya stråk, ytor och 
möjlighet till byggnation.

De olika delarna i Kulturaxeln får olika karaktär och 
uppdelning, vilket skapar möjlighet för nya funktioner, 
aktiviteter och möten.

Gågatan mynnar ut i en liten hörnplats och en grön 
plats som har olika karaktär och möjligheter. Hörn-
platsen leder vidare till den stora torgytan, som fort-
farande är stadens paradrum. Den gröna platsen blir 
en möjlig yta för att samla publik, strosa över eller att 
sitta på och vid för att njuta av solen.

Vattenytan i väster mot Sanden utökas till en kva-
dratisk bassäng som blir ett nytt kvarter i Kulturaxeln. 
Väster om denna skulle ett nytt konserthus kunna 
placeras, alternativt ett annat offentligt hus som också 
kan innehålla bostäder.

Kulturaxelns ursprungliga plan måste kunna avläsas 
i framtiden. Den är en viktig exponent för dåtidens 
stadsplaneringsideal.

För att kunna skapa mindre rum i det stora har vi lagt 
på ett nytt lager av riktningar som skapar en ny ord-
ning. Riktningarna är definierade av de existerande 
trädplanteringarna, för att på ett naturligt sätt kunna 
behålla och utnyttja dessa för nya rumsligheter. Rikt-
ningarna beskrivs som ett inte helt rätvinkligt nytt 
raster som bryter ner de ursprungliga rummens skala 
och ger möjligheter till publika rum såväl exteriört som 
interiört.

Platsens båda ändar i öster och väster får en lösning 
som gör att de på ett meningsfullt sätt kan koppla 
vidare till områdena utanför tävlingsområdet.

De nya rum som skapas ges olika möjligheter till flera 
nya funktioner och fler tydliga diagonalstråk skapas, 
som samverkar med rutnätsstadens plan.

Vi föreställer oss olika möjliga funktioner i nya platser 
och byggnader. Men planen är skapad så att funktion-
erna är flexibla och utbytbara. Planen är generell i den 
meningen att en mängd nya och oanade verksamheter 
kan finna plats inom given struktur.

I det nya ska man uppleva en intensifierad laddning i 
rummet men också ha möjlighet att avläsa den ur-
sprungliga monumentala platsen som nu fått ett nytt 
liv.

ARBETSMETOD

Vi har levt oss in i Vänersborgs situation med olika 
former av analyser och frågeställningar där arkitek-
ter, landskapsarkitekter och konstnär deltagit. Vi 
har försökt förstå nuvarande och kommande behov 
och utmanat varandras kompetenser för att vässa 
frågeställningarna. Vår ambition är att ge rumsliga 
möjligheter till en utveckling som kan ha en mångfald 
riktningar, som tar vara på traditioner och som bejakar 
det moderna livet i en mängd avseenden.

Vi har diskuterat Vänersborg som en del av en 
storstadsregion, med omgivande jordbrukslandskap. 
Vi har sett staden som en punkt i landskapsmässiga 
och kommunikationsmässiga stråk. Vi är övertygade 
att Vänersborg ska få en mer väsentlig plats i re-
gionen genom sitt läge.

Vi har också fritt spekulerat i nya verksamheter och 
aktiviteter som vi finner möjliga och konstruktiva. 
Dessa tänkta verksamheter har varit ett stöd för in-
levelsen och har utnyttjats för att skapa nya rum och 
byggnader. Men vår ambition är att dessa rum är så 
generella att de i framtiden skall kunna innehålla en 
mängd funktioner som ingen idag kan definiera.

Det vi lämnar ifrån oss som ett möjligt svar på den 
ställda frågan, är ett gemensamt grepp där arkitektur, 
stadsbyggnad och konst är ett.

ÖVERSIKTSPLAN SKALA 1:2000

TRAFIK OCH RÖRELSESTRÅK SKALA 1:2000

STRÅK OCH TRAFIK

Historiskt sett är Kulturaxeln Vänersborgs absoluta cen-
trum. Den mittaxel som definierar museets, kyrkans och 
residensets placering är viktig att behålla, liksom stråken 
längs Kungs- och Drottninggatan. Den nuvarande situa-
tionen, där bilar och bussar cirkulerar kring hela platsen, 
ger ett stökigt intryck. Trafiken upplevs som hetsig och 
platsen blir en trafikapparat. Ursprungligen har trafik och 
rörelse över platsen haft en helt annan rytm.

Genom att låta Kulturaxelns platser nå ända fram till 
husfasaderna på Drottninggatan, och göra Kungsgatan 
till en dubbelriktad gata, lugnas trafiken ner. Det blir hell-
er inte lika lätt att köra bil genom platsen, vilket kan göra 
att man väljer en annan väg. Detta behöver naturligtvis 
studeras för Vänersborg som helhet.
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kyrkbacken

torget
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KVARTERSSTRUKTUR BEFINTLIG SITUATION 
SKALA 1:4000

KVARTERSSTRUKTUR FÖRSLAG
SKALA 1:4000

I förslaget rör sig bilar och bussar på gåendes villkor. 
Trafiken tar sig över Hamngatan via en yta som är 
”shared space”, vilket är en omvittnat bra metod för att 
bemästra trafikflödena till gåendes och cyklisters för-
mån, utan att totalt förbjuda biltrafik. Detta tillämpas 
även på Edsgatan. Det är fortfarande möjligt att röra sig 
med bil i nordsydlig riktning på Skansgatan, AF Carls-
sons gata, Vallgatan och Kyrkogatan. 

Det nya rastret skapar naturliga stråk över Kulturaxelns 
platser, längs trädrader och byggnader. Rastret delar 
upp det stora rummet, samtidigt som den ursprungliga 
planen är fullt ut avläsbar. Stråken bildar i sig menings-
fulla exteriöra rum av olika karaktär.

MARKKONSTVERK

Strimlor av markbeläggning 
som böljar upp och ner på 
diagonalplatsen och i skate-
boardparken. Genom för-
skjutningar och variationer i 
våglängd skapas rumsligheter, 
platser att använda som bän-
kar, vattensamlingar respektive 
skateramper. Utrymmet under 
strimlorna förses med ljus- eller 
ljudinstallationer, och på några 
ställen skapas uppvärmda sitt-
platser. Som material i skate-
boardparken väljs betong. 

PLANTAGET OCH KYRKAN FRÅN VÄSTER

REFERENS-
BILDER

HAMNBASSÄNGEN FRÅN SYDVÄST

NYTT KVARTER OCH MUSEUM FRÅN ÖSTER
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HAMNBASSÄNGEN

Kajkanterna skärs ut och det bildas en kvadratisk 
vattenbassäng. Den östra sidan mot Hamngatan 
har fint eftermiddags- och kvällsljus. Längs kajkant-
en läggs caféer och restauranger eller annan 
verksamhet med koppling till vattnet. Bryggor och 
spänger erbjuder fina solplatser och även möjlighet 
till bad. Den norra paviljongen får en basketplan på 
taket. På vattnet kan man ha föreställningar med 
musik, teater och dans på pontonflottar. 

På den västra sidan, Sanden, skulle man kunna 
bygga ett konserthus av stort format. Alternativt kan 
där finnas bostadshus med verksamheter i botten-
våningen.

Hamngatan omvandlas till en plats, med en anvisad 
yta för biltransporter, en så kallad ”shared space”. 
Gränsen mot Residenset stramas åt och förtydli-
gas.

RESIDENSET

Residenset behåller sin formella markbehandling. 
Möjlighet skapas för en stor scen i detta läge.

STORA TORGYTAN

En diagonal gångyta definieras i mark och den 
triangulära torgytan görs något nersänkt i förhål-
lande till denna. Torgytan har belysning i mark, 
med markarmaturer i ett spritt mönster. Det är 
viktigt att torgets golv hålls tomt så att olika tillfäl-
liga företeelser som torghandel, marknader, fester, 
skridskobana och konsertpublik kan få plats. Stora 
belysningsmaster står längs diagonalen. De kan 
också tjäna som bärare av flaggor, banderoller, 
girlanger eller stora tälttak.

DIAGONALPLATSEN

Platsen utformas som ett markkonstverk med 
strimmor av beläggningen som böljar upp och ner. 
Det blir ett ställe att sitta på, leka och springa län-
gs. Vissa sittbara delar blir uppvärmda så att man 
kan värma sig under den kalla årstiden, andra 
får belysning eller sänker sig till en vattenspegel. 
Platsen blir ett integrerat konstverk i staden.

SALUHALLEN

Saluhallen är en öppen byggnad med entréer från 
olika håll. Den släpper med en slits mitt framför 
kyrkan så att den befintliga visuella axialiteten 
bibehålles. Saluhallen har caféer och restaurang-
er i vissa delar och på det övre planet finns en 
möblerbar balkong i sydvästläge. Eventuellt kan 
byggnaden innehålla separata affärer så länge 
det värnas om förekomsten av restauranger och 
caféer i bottenvåningen.

LILLA TORGYTAN

Ytan kan tas i anspråk för vardaglig torghan-
del i mindre skala och för uteserveringar. 
Kiosker kan placeras så att torget bildar ett 
definierat men öppet rum. Höga belysnings-
master hjälper till att definiera platsen.

BUSSHÅLLPLATSER

Busshållplatser görs som fickor i torgyta och 
trottoarer vid två punkter längs axeln, på 
ömse sidor om Kungsgatan.

HÖRNPLATSEN

Denna yta blir en plats som fogar samman 
gågatans mynning med det stora torget. Här 
kan något av de befintliga konstverken i om-
rådet få en mer framträdande plats. 

GRÄSPLANTAGET

En hel del träd tas bort så att man får en öp-
pen grön yta som består av flak i olika hor-
isontella ytor.
Platsen blir ett fint ställe att sitta på, men 
också som publikplats för olika evenemang 
på scenen.

SCENEN

Scenen erbjuder en öppen publik plats som 
kan användas på olika sätt året om. Scenens 
fond mot öster är ett hus som innehåller 
ett utställningsrum som kan samverka med 
befintlig konsthall. Utanför utställningsrum-
met, mot öster, bildas en plats som också är 
förplats till kulturhuset och konsthallen.

GRUS- OCH STENPLANTAGET

Ytorna är täckta med sten respektive grus. 
Här finns lekplats, åskådarplats för musik-
paviljong, uteserveringar mm. Befintliga träd 
stöder riktningar och rum.

ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:400

SEKTION A A SKALA 1:400
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KYRKPLATSEN

En del träd gallras ut, flera av dem är idag i dåligt 
skick enligt trädvårdsprogrammet. Grusade gångar 
och gräsmattor omger kyrkan som får mer ljus.
Ett församlingshem till kyrkan kan förläggas i kvarter-
ets nordöstra hörn. Beroende på hur man förlägger 
entréer kan huset få flera andra funktioner.

SKATEBOARDPARKEN
Platsen upplåts till skateboardpark och boulespel. 
Ramperna utformas som en del av markbehan-
dlingen, enligt samma princip som vågorna på 
diagonalplatsen, och beskriver en gestaltning som 
är ett konstverk i sig.

BEFINTLIG AULA OCH MUSEUM

Aulan får en ny entréhall. Denna kan kopplas sam-
man med en ny byggnad som placeras i kvarterets 
nordöstra hörn. Denna byggnad kan innehålla en ny 
och större musiksal. Den kan också vara ett hus för 
undervisning, en ny musikskola, en universitetsin-
stitution eller en matlagningsakademi. Likaså kan 
huset längs Kungsgatan innehålla undervisning, 
kontor och administration och/eller bostäder.

Det befintliga museet får en ny förplats med små-
skalig plantering. Men platsen måste vara sådan 
att den bevarar museets ursprungliga atmosfär. På 
förplatsen skulle en del befintliga skulpturer i områ-
det kunna samlas i en grupp.

NYTT KVARTER

Ett nytt kvarter är bildat för att ordna upp trafik-
situationen. Gatustrukturen görs mer urban och 
impediment görs om till användbara ytor. Det 
nya huset kan innehålla verksamheter typ kon-
tor, utbildningsplats eller bostäder. Att ordna upp 
denna del av stadens struktur kan innebära att 
områdena österut med magasin och lagerbyg-
gnader integreras bättre till stadens centrum. 
Byggnaderna kan få ny användning som skola, 
verkstäder, ateljéer, inspelningsstudier, butiker 
och eventuellt bostäder för studenter.

Kvarteret används som lösning för den dubbel-
riktade trafiken på Kungsgatan. Trots detta 
skapas mer användbar yta i staden. Trafiklösnin-
gen ändras från trafikapparat till urban miljö.

VATTENTORNET

Vattentornet kopplas ihop med kvarteret söderut. 
Tornet kan bli en filial till Konsthallen, till en musik-
skola eller en högskoleinstitution.


