
 
 
 
Inbjuden projekttävling  
IDÉTÄVLING KULTURAXELN VÄNERSBORG 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURYNS UTLÅTANDE



2 
 



3 
 

 
BAKGRUND  4 
 
FAKTA OM TÄVLINGEN  5 
Tävlingsuppgift  5 
Deltagande team  5 
Inlämnade förslag  5 
Jury  6 
Referensgrupper  6 
Utställning  6 
 
JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN  7 
Bedömningskriterier  7 
Viktiga frågor som juryn diskuterat utifrån programmets önskemål  7 
Arkitektonisk och konstnärlig gestaltning  7 
Funktionella kvaliteter  8 
Samverkan med staden i övrigt  8 
Genomförbarhet  8 
 
JURYNS BESLUT  9 
Motivering:  9 
 
JURYNS OMDÖMEN  10 
Mitt i Vänersborg ‐ vinnare  10 
FANFAR  14 
Crescendo Diminuendo  17 
ZICZAC  19 
 
KULTURAXELN OCH FRAMTIDEN  21 
 
TACK ALLA DELTAGARE!  21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

BAKGRUND 
 
Vänersborgs kommun  inbjöd  i april 2010 till prekvalificering avseende projekttävling 
benämnd  ”Idétävling  Kulturaxeln,  Vänersborg”  i  enlighet med  LOU  i  samråd med 
Sveriges  Arkitekter.  Tävlingen  var  öppen  för  team  bestående  av  arkitekt  och/eller 
landskapsarkitekt  samt  konstnär. Den  initierades  genom  Vänersborgs  deltagande  i 
projektet ”Offentlig miljö som konstform” inom Fyrbodals kommunalförbund. 
 

Syftet med tävlingen var  
•    Att  få  fram  en  högkvalitativ  och  väl  fungerande  helhetslösning  för 
Kulturaxeln  som  en  viktig  sekvens  och  mötesplats  i  Vänersborgs  centrum. 
 
•   Att utifrån Kulturaxelns unika karaktär skapa en  förnyelse  för ett  trivsamt 
och spännande stadsrum för framtiden. 
 
•     Att  upphandla  tjänster  av  team  bestående  av  arkitekt/landskapsarkitekt 
och konstnär tillsammans för det fortsatta uppdraget. 

 
Det  stadsrum  som  tävlingen  omfattade  benämns  sedan  länge  Kulturaxeln. 
Kulturaxeln  begränsas  av  Gamla  hamnkanalen  i  väster,  Drottninggatan  i  norr, 
Östergatan med Gamla vattentornet i öster samt Kungsgatan i söder. Där inryms från 
väster:  Fisktorget,  Residenset,  Torget,  Plantaget,  Kyrkan  med  kyrkplantage, 
Huvudnässkolan och Vänersborgs museum.  
 
Vänersborgs stadskärna är präglad av stadsbyggnadsideal från 1600‐ och 1800‐talet. 
Kulturaxeln  tillkom  efter  en  förödande  stadsbrand  1834  och  skapades  som  en 
kombination  av  brandgata  och  paradstråk.  På  1960‐talet  förändrades  Kulturaxeln 
genom gatubreddningar och den gamla  läroverksbyggnaden revs och ersattes av en 
modernistisk  skola  benämnd  Huvudnässkolan.  Då  tillkom  även  den  karaktäristiskt 
utformade  Aulan.  Idag  är  Huvudnässkolan  nedlagd  men  byggnaderna  står  kvar. 
Skolgården har tillfälligt upplåtits för bilparkering. Ett tidigare busshållplatsområde på 
Torget har också tillfälligt upplåtits för bilparkering. Många busslinjer och omstigning 
mellan bussar har flyttats till järnvägsstationen. Nya busshållplatser har byggts längs 
gatorna mitt för Plantaget. Den för stadslivet viktiga centrumhandeln har förskjutits 
till  området  söder  om  Kulturaxeln.  Kulturaxeln  har  fått  minskad  betydelse  som 
mötesplats. Den upplevs istället ofta som en barriär. 
 
Kommunen har ambitionen att rollen som handels‐, besöks‐ och evenemangsort ska 
stärkas.   I arbetet med att nå det målet, blir stadens kulturliv och kulturmiljö viktiga 
faktorer. Därmed hamnar den unika Kulturaxeln nu återigen  i fokus  inför framtiden. 
Med  avstamp  i  en  spännande  och  i  sitt  slag  sällsynt  tävling  där  konstnärlig  och 
arkitektonisk gestaltning ges  jämbördig vikt, kan Kulturaxeln återta sin  forna glans  i 
samklang mellan dåtid, nutid och framtid.  
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FAKTA OM TÄVLINGEN 

Tävlingsuppgift 

Teamen  förutsattes  arbeta  gränsöverskridande,  så  att  arkitekt och/eller  landskaps‐
arkitekt och konstnär tillsammans skapar en helhetslösning med höga arkitek‐toniska 
och gestaltningsmässiga kvaliteter.  
 
Tävlingsuppgiften var att utifrån Kulturaxelns unika karaktär:   
 
Utarbeta en sammanhållen gestaltning och helhetslösning för hela Kulturaxeln samt 
att analysera och visa hur området ska förhålla sig till staden i övrigt.  
 
Beakta ett antal nyckelord: 

Livlig, hälsosam, attraktiv, hållbar, säker,  trygg,  ‐ Agora  för samtal och möten,  ‐ 
Arena att  inta, – Skala,  ‐ Vatten, vattnet,  ljuset, siktlinjer,  ‐ Söderläge, kvällssol,  ‐ 
Dagsljus, artificiell belysning,  ‐ Dag och natt,  ‐ Årstiderna,  ‐ Attraktionspunkter,  ‐ 
Tillgänglighet,  ‐  Varierande  gångstråk  /huvudgångstråk,  ‐  Rörelse/flöde  för 
gående, barnvagnar, rullatorer, rullstolar, cyklar, bilar, bussar m fl, ‐ Rörelse inom 
Kulturaxeln samt till och från, ‐ Omgivande stadslandskap, ‐ Kulturaxelns funktion i 
staden. 

 
Skapa  lösningar  för de olika  ingående delarna, där uppgifter enligt bilagor beaktas. 
Dessa  avsåg:  kommunala  förutsättningar  och  beslut,  kulturnämndens  och 
samhällsbyggnadsnämndens förslag till användning av Huvudnässkolans område med 
inhämtade  synpunkter  från  allmänheten  samt  av  arbetsgruppen  för  projektet 
Offentlig miljö  som  konstform,  inhämtade  synpunkter  från  allmänheten  avseende 
hela Kulturaxeln. För Kyrkplantaget beaktas pågående ombyggnad av kyrkans entréer 
samt att Svenska kyrkan har en vision om att i framtiden kunna bygga till kyrkan med 
församlingslokaler. 
 

Deltagande team 

Efter prekvalificering valdes följande team ut för att genomföra tävlingen: 
 

Benthem Crouwel Architects/Mandaworks med konstnär David Svensson 
Gunilla Svensson Arkitektkontor med konstnär Maria Hellström Reimer 
Nyréns Arkitekter med konstnärer Peter Johansson och Barbro Westling 
Sweco Architects AB med konstnär Pia Hedström 
 

Inlämnade förslag 

Inom utsatt tid, den 2 december 2010, hade följande förslag lämnats in och godkänts 
för bedömning (i öppningsordning).  Samtliga förslagsställare var för juryn anonyma: 
 
Crescendo Diminuendo 
ZICZAC 
Mitt i Vänersborg 
FANFAR 
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Jury 

Tävlingsjuryn som hade att bedöma förslagen bestod av: 
 
Kajsa Frostensson, konsthallföreståndare, barn‐ och ungdomsförvaltningen 
Per‐Olof Gustavsson, utredningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
Charlotte Rosborg, förvaltningschef/arkitekt, byggnadsförvaltningen 
Erja Tienvieri, bildlärare/konstnär Birger Sjöberggymnasiet, gymnasieförvaltningen 
Karin Willén, bildkonstnär, utsedd av Konstnärernas Riksorganisation 
Magnus Wångblad, stadsarkitekt, byggnadsförvaltningen, ordförande i juryn 
 
Tävlingssekreterare  var  Göran  Vogel‐Rödin,  projektledare  ”Offentlig  miljö  som 
konstform”, Fyrbodals Kommunalförbund 

 

Referensgrupper 

Politisk  referensgrupp:  presidierna  för  kommunstyrelsen,  byggnadsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö‐ och hälsoskyddsnämnden (kallad Styrgruppen 
för plan‐ och byggfrågor) utökad med kulturnämndens presidium. 
 
Referensgrupp  för  fastighetsägare:  Svenska  kyrkan  Vänersborg  och  Väne  ‐  Ryr, 
Statens Fastighetsverk och Forum Vänersborgs stad .  

 

Utställning 

Tävlingsförslagen med  planscher  och modeller  ställdes  ut  i  Vänersborgs  Konsthall 
under tiden den 18 december 2010 ‐ 9 januari 2011. Allmänheten hade möjlighet att 
lämna synpunkter på de tävlande förslagen. 
 
Förslagen  ställdes  även  ut  i  kommunhuset  den  5  februari  2011,  då  kommunens 
födelsedag firades genom ett öppet hus. 
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JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN 
 

Bedömningskriterier    

Följande kriterier har utan inbördes viktning, legat till grund för bedömningen: 
 

o Arkitektonisk och konstnärlig gestaltning 
‐ för helhet och enskilda delar 
‐ för stadsrums‐ och markbehandling 
‐ för byggnader och anläggningar, om sådana föreslås 
‐ för konstverk, om sådana föreslås 

o Funktionella kvaliteter 
o Samverkan med staden i övrigt 
o Genomförbarhet 

 

Viktiga frågor som juryn diskuterat utifrån programmets önskemål 

Förslagen  visar  att  uppgiften  inte  varit  helt  enkel.  Sekvensens  karaktär,  skala, 
funktion  och  komplexitet  har  inneburit  stora  utmaningar  utifrån  de  givna  förut‐
sättningarna. Förslagen håller hög kvalitet och har olika angreppssätt till uppgiften.  
 
En viktig del av  tävlingen har varit att  förslagen ska utgöra  resultatet av samarbete 
mellan konstnär och arkitekt/landskapsarkitekt.  Juryn kan  inte avgöra hur väl detta 
fungerat,  men  man  kan  konstatera  att  förslagen  visar  en  spännande  bredd  och 
variation.  I vissa  förslag syns enskilda konstverk  tydligare medan andra uppvisar en 
mer  integrerad konceptuell hållning. Vissa  förslag går utanför  tävlingsområdet, ofta 
för  att  illustrera  den  övergripande  tankens  förlängning.  Juryn  värderar  denna 
helhetsbild och går inte in i detaljer för delar som ligger utanför tävlingsområdet. 
 
Flera  förslag  föreslår  verksamheter  och  aktiviteter  som  kräver  engagemang, 
företagsamhet eller politisk drivkraft för att bli verklighet. Detta är viktiga parametrar 
och  juryn har försökt värdera förslagens möjligheter och utvecklingsbarhet  i det fall 
dessa ej kommer till stånd.  

 

Arkitektonisk och konstnärlig gestaltning 

De  inlämnade  förslagen uppvisar olika  angreppsätt och  kan möjligen delas  in  i  två 
huvudgrupper. Den ena gruppen utgörs av team som vill  lösa Kulturaxelns svaghet  i 
stadsliv och storskalighet genom att krympa och dela upp rummen samt  fylla axeln 
med aktivitet och händelser. Den andra gruppen utgörs av  team som ser skala och 
befintliga uttryck som viktiga och utvecklingsbara kvalitéer och väljer att  freda eller 
städa  upp  i  axeln.  Analys,  angreppssätt  och  övergripande  idéer  har  genomförts 
konsekvent i samtliga förslag.  
 
Juryn har lagt stor vikt i att analysera konsekvens och den faktiska upplevelsen av den 
tillämpade gestaltningsidén. I den redovisade markutformningen samt i illustrationer 
har  juryn  värderat arkitektonisk och  konstnärlig potential  för  realiserandet av  idén 
från  helhet  till  detalj.  Den  bärande  idén  och  förmågan  att  ladda  samt  utveckla 
Kulturaxelns identitet har varit viktiga aspekter. 
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Funktionella kvaliteter 

Juryn  har  studerat  förslagen  utifrån  ett  flertal  aspekter  såsom  bil‐  och  busstrafik, 
parkering,  cykelstråk,  trafiksäkerhet och  tillgänglighet. Rörelsemönster, visuella och 
upplevda samband samt trafikens betydelse för kommers, störningar och upplevelse 
har  diskuterats.  Flexibilitet  och  användbarhet  har  varit  viktiga  begrepp.  Hur 
Kulturaxeln är tänkt att användas, som helhet och  i delar, och fungera skiljer sig åt  i 
förslagen. Juryn har försökt pröva förslagens bärighet och flexibilitet inför framtiden. 
Vilken  funktion  ska  Kulturaxeln  ha  och  hur  ser  staden  ut  i  övrigt?  Programmet 
beskriver  syftet med  tävlingen  i ord  som mötesplats, viktig  sekvens och något  som 
utvecklar Vänersborg. Flera förslag redovisar mycket aktiviteter och tänkt användning 
medan andra är mer återhållsamma och lämnar användning och funktion öppet.   
 

Samverkan med staden i övrigt 

Förutom strukturella och visuella kopplingar har juryn vägt in begreppet identitet och 
Kulturaxelns  positionering  i  stadens  upplevelsevärld,  både  i  Vänersborgs  stads‐
landskap och utåt mot omvärlden. Även här skiljer sig förslagen från en mer försiktig 
hållning  till  att  föra  in  radikala  tillägg  eller helt omvandla  rumslighet och  struktur. 
Stor  vikt  har  lagts  vid  vilken  roll  den  föreslagna  omgestaltningen  ger  Kulturaxeln 
lokalt och mot omvärlden. 
 

Genomförbarhet 

Förslagens genomförbarhet har bedömts utifrån juryns samlade kompetens.  Särskild 
vikt har lagts vid möjligheten att genomföra förslagen etappvis med såväl korta som 
långa  tidsperspektiv. Bärande  idéer  i uttryck och  gestaltning har prövats  avseende 
utvecklingsbarhet och möjlighet att klara vidare bearbetning. I de fall förslagen visar 
nya  eller  sparade  byggnader  har  juryn  diskuterat  realismen  i  detta  och  vad  det 
innebär i förslaget om dessa ej kommer till stånd. Utgången av dessa diskussioner har 
inte varit avgörande i den samlade bedömningen. 
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JURYNS OMDÖMEN 

Mitt i Vänersborg ‐ vinnare 

Benthem Crouwel Architects och Mandaworks med konstnär David Svensson  
 
Förslaget redovisar en genomtänkt och väl förankrad analys. En vision med kraftfulla 
strukturella grepp och  strategier  för den  fysiska planeringen. Vänersborgs problem 
med centrumförskjutning  identifieras och  föreslås  få en  lösning genom att aktivera 
den omgivande staden snarare än att fylla Kulturaxeln med nya byggnader. Man vill 
förtäta staden i fyra huvudriktningar, stärka stråk och förbindelser radiellt, med syfte 
att vitalisera och återföra Kulturaxeln till stadens centrum. Detta skapar en plattform 
för nytänkande och vidgade perspektiv. En tydligt presenterad strategi värd att pröva 
mot en komplicerad verklighet. 
 

 
 
Med  utgångspunkt  i  Kulturaxelns  historiska  värden  stärks  axelns  identitet  genom 
djärva  tillägg  och  varsam  renodling.  Förslaget  visar  på  en  stark  förmåga  att 
konsekvent  genomföra  en  grundtanke  och  samtidigt  vara  lyhörd  för  platsens  själ. 
Kvarteren  ges  tydliga  egna  uttryck.  Förslaget  ger  ett  vidgat  perspektiv  på  kulturell 
aktivitet och verksamhet. Och öppnar upp för nytänkande och mångfald. Kulturaxeln 
helas genom den sammanlänkande starka mittaxeln. 
 
 

 
 
Residenskvarteret med Fisktorget tar vara på sjöläget och aktiverar platsen med den 
nya Vattenpaviljongen och bron med  inbyggt galleri och restaurant. Residenset  lyfts 
fram med  en  generös  trappa  som  genom  borttagande  av  träd  ger  ett  samlande 
torgrum.  Bron  skapar  nya  rörelsemönster  och  frigör  Hamngatan  från  trafik  men 
kräver vidare studier vad gäller gestaltning och genomförbarhet. Juryn bedömer dock 
att  platsen  fungerar  utan  bron  och  klarar  av  det  trafikflöde  som  då  uppstår  på 
Hamngatan.  Även  Vattenpaviljongen  behöver  utvecklas  i  form  och  innehåll.  Det 
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föreslagna  ”Vänertornet”  står  som  en  pendang  till  Vattentornet  och  förlänger 
Kulturaxeln visuellt och upplevelsemässigt. Sänkningen av kajen ökar kontakten med 
vattnet. 
 

 
 
Torgets  kvadratiska  form  och  storlek  betonas  genom  en  enhetligt  komponerad 
markbeläggning  av  natursten  samt  ljusmasterna.  Masternas  höjd  och  placering 
samlar  rummet  och  råder  över  såväl  trafik,  torghandel  som  människor.  Torget 
kopplar till staden i alla riktningar och manifesterar sig självt genom sin storlek, öppet 
att uppleva och  flexibelt  att använda. Med genomarbetad detaljutformning blir de 
förslagna paviljongerna säkert de ”klivstenar” som beskrivs och bidrar med mänsklig 
skala, öppna och flexibla i sin användbarhet.  
 

 
 
Pelarkvarterens  (Plantagets)  täta  trädmassa  används på ett  sinnrikt  sätt  för  att  ge 
stöd åt den nya generösa mittaxel  som  länkar Torget med Kulturkvarteren. Kyrkan 
lyfts fram och Residenset blir fondmotiv. Plantaget och Kyrkplantaget  läggs samman 
till en enhet. Greppet att samla och sampla Kulturaxelns och Vänersborgs skulpturer 
genom  att med  lätt  hand  strö  ut  dem  till  i  en  oregelbunden  skulpturpark  på  den 
magnifika grusytan är typiskt för förslaget. Det  inbjudande och  långsträckta rummet 
uppmanar till rörelse och bjuder in flanören att uppleva rummet i sig själv samt dess 
innehåll. Mjuka välkomnande material såsom gräs, grus och grönska öppnar sinnen 
och sänker tempot. Ett poetiskt och socialt rum med stark identitet skapas. Här finns 
mängder av möjligheter för arrangerade eller spontana händelser och kyrkan ges en 
öppen  inbjudande position. Juryn bedömer att Kyrkogatans förlängning kan antydas 
och tillåta behörig trafik (färdtjänst, bröllop eller begravning). 
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I  Kulturkvarteren  (Museet  och  Huvudnässkolan)  har  man  tagit  avstamp  i  det 
historiska formspråket och de befintliga verksamheterna, men ger kvarteret både ny 
form och nytt  innehåll. Disposition och geometri uttrycker kreativitet med plats  för 
både  vila  som  aktivitet.  Strukturen  inordnar  såväl  bevarade  byggnader  som  nya 
tillägg i en välkomponerad helhet. Större delen av Huvudnässkolans rivs och museet 
återtar en central position  i rummet. Auditoriet  (aulan)  friläggs och  förlängs genom 
att  dra  ut  sin  egen  form.  Tillbyggnaden  blir  både  transparent,  inbjudande  och 
underordas  den  existerande  volymen.  Den  sparade  och  medvetet  avskalade 
Ateljébyggnaden  (sparad  och  ombyggd  rest  av  Huvudnässkolan)  har  goda  förut‐
sättningar  att  bli  den  generator  av  liv  och  aktivitet  som  uttrycks.  Här  föreslås  de 
publika  verksamheterna  kompletteras  med  en  plats  för  professionell  konst‐
produktion.  Byggnaden  ges  en  tydlig  karaktär  och  anpassas  för  konstnärlig 
verksamhet. De  generösa  loftgångarna  och  terrasserna  skapar  en  zon  och  en  länk 
mellan  arbetslokalerna  och  det  allmänna  parkrummet.  Mångfald  i  växtmaterial  , 
byggnadernas  olika  uttryck  och  assemblaget med  lyktstolpar  bidrar  i  den  kreativa 
paletten. Tanken om ett orangeri  (växthus) känns spännande både som symbol och 
som en metod att  förlänga säsongen  i parkrummet. Det  föreslagna nya Kulturhuset 
Vänersborg  (del av Huvudnässkolan  i  intilliggande kvarter) är en bra ansats och  idé 
som skulle berika platsen både rumsligt, innehållsmässigt och vad gäller aktivitet. Om 
denna  ej  kommer  till  stånd,  bedömer  juryn  att  struktur  och  formspråk  tillåter  en 
omarbetning utan att grundidén går förlorad.   
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Trafiklösningen utgår  från dagens modell med enkelriktade gator och med den nya 
bron  som  en  metod  att  avlasta  Fisktorget  från  trafik  samt  att  skapa  nya 
rörelsemönster mot Sanden. Bron är en  intressant  lösning. Förslaget  redovisar och 
inordnar cykelbanor samt rikligt med kantstensparkering. Detta stärker kommers och 
aktivitet  i  anslutande  kvarter.  Busshållplatser  saknas  dock  och måste  arbetas  in  i 
helheten. Edsgatans förlängning som gågata känns naturlig och övergången bedöms 
fungera som sharedspace‐yta. Strukturen öppnar för fria rörelsemönster för gående.  
Kyrkogatans brutna samband bör kunna arbetas  in enligt ovanstående resonemang. 
De redovisade cykelbanorna är viktiga funktionella kvalitéer. 
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FANFAR 

Nyréns Arkitekter med konstnärer Peter Johansson och Barbro Westling 
 
I  sin  genomarbetade  analys  har man  identifierat  den  orädda  och  framåtblickande 
ambition som skapandet av Kulturaxeln uttryckte.  I  förslaget spåras en stor respekt 
för det historiska och en  stark vilja att  i den andan nyskapa visionen om det  stora 
offentliga stadsrummet. 
Man vill frilägga axeln och förordar en medveten planeringsstrategi för att förhindra 
fortsatt centrumförskjutning. Nya offentliga kulturbyggnader ska medvetet övervägas 
en placering i Kulturaxelns befintliga byggnader eller i dess närhet. Man vill stimulera 
och  skapa  kraft  för  att  omvandla  dåligt  utnyttjade  fastigheter  utmed  hela 
Kulturaxeln.   Med  ett  varsamt  och  säkert  formspråk  behandlas  respektive  kvarter 
med  stor  respekt  för  historia  och  kvarterens  unika  identitet.  Ett  antal  kraftfulla 
konstobjekt tillförs som  laddar rummet och kontrasterar effektfullt mot den  i övrigt 
mer lågmälda helheten.   
 

 
 
Fisktorget  utformas  sparsmakat  och  elegant  där  Trampolinen  lyfts  fram  på  ett 
mycket bra sätt, en spänstig och stilren komposition. En tillagd skuta med restaurang 
eller kafé blir viktig för att skapa liv, men med en risk att upplevelsen av Trampolinen 
störs  något.  Uteservering  framför  länsstyrelsen  ter  sig  inte  troligt  i  den  närmaste 
framtiden. Torget blir en  integrerad del av Kajpromenaden med bra kopplingar mot 
norr och söder. Trampolinen signalerar Kulturaxeln och skapar en trivsam och tydlig 
mötesplats/attraktion. Det finns en risk att platsen känns ödslig vintertid.  
 
Torget  ges  en  tydlig  och  renodlad  form med  viss  betoning  i  längdriktningen. Den 
nedsänkta delen med scenfunktion och vattenränna blir en attraktion och  lockar till 
vistelse  möjligen  på  bekostnad  av  flexibilitet.  Sydöstra  hörnet  av  torget  betonas 
genom  egen  markbeläggning  och  ett  framträdande  skulpturalt  tillägg  benämnt 
Fanfar. Detta uppförstorade änglaspel med en fot i form av Eiffeltornet tillför rörelse 
och  skala med  ett  formspråk  som möter  upp  det  högljudda  tilltalet  hos  gågatans 
kommersiella  aktörer.  Sammantaget  skapas  ett  förrum  till  torget  som  har  goda 
möjligheter  att  leda  in  liv  på  torget.  Greppet med  skalförskjutningar, motivet  för 
Fanfar  och  alluderingen  till  Birger  Sjöbergs  Lilla  Paris  känns  inte  så  gestaltnings‐
mässigt hållbart, om än funktionellt och kul. 
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Den stora tratten som fräckt sträcker sig ovan Kungsgatan och på långt håll signalerar 
rött  är  en  stor  kvalitet  för  att  uppmärksamma  både  Kulturhuset  och  Teaterns 
anonyma entré. Det unika greppet  fogar väl  in sig  i  förslaget  i sin helhet och skulle 
vara starkt identitetsskapande. 

 
 
 
Även  i detta  förslag används den  samlade  trädmassan  i Plantaget  för att  skapa ett 
lågmält poetiskt rum i dess mitt, som något motsägelsefullt vigs åt boulespel snarare 
än åt enbart lugn och kontemplation. Greppet uttrycker slutenhet och den finstämda 
upplevelse  som  gestaltningen  syftar  till,  kan  förtas  av  den  omgivande  trafiken. 
Plantaget riskerar att förbli den barriär som det upplevs som i dag. 
 

 
 
Det delade formspråket  i Museiparken känns väl  låst vid byggnader och historia. En 
mer  samlad  helhet  hade  varit  önskvärd.  Den  skyddade  platsen  vid  Aulan  med 
uteservering  samt  den  inbjudande  rundeln  är  fina  kvalitéer.  Även  den  nya 
entrébyggnaden till Aulan känns öppen, transparent och inbjudande. 



16 
 

 

 
 
Förslaget  redovisar  en  trafiklösning  likt  nuvarande  men  med  en  enkel  och  stilig 
markgestaltning.  Man  har  integrerat  kantstensparkering  och  busshållplatser  i 
helheten på ett funktionellt och stiligt sätt. Cykelbana längs Kungsgatan hade varit en 
tillgång men kanske går att få in i gatusektionen.  
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Crescendo Diminuendo 

Sweco Architects AB med konstnär Pia Hedström 
 
I analysen identifierar man Kulturaxelns brist på dragningskraft och attraktioner. Man 
betonar behovet av målmedveten strategi för att utveckla Vänersborg till kulturstad.  
Huvudgreppet  är  att  förtäta  rummen  och  innehållet  i  kvarteren  samt  att  knyta 
samman  axeln  i  sin helhet. Ett bärande element  i  förslaget  är promenaderna med 
allémotivet.  
 

 
 
Dessa  syftar  till  att  hålla  samman  och  stärka  Kulturaxeln  i  längdriktningen  och  bli 
viktiga attraktioner. Svårigheterna med  träden är hur de bryter  sambanden  i nord‐
sydlig  riktning.  Skala  och  rumslighet  bryts.  Promenadernas målpunkter  är  ganska 
svaga, förutom vid Aulans nya entré. Attraktionskraften i ljus‐ och ljudtuberna känns 
kanske  något  svaga  i  sammanhanget.  Juryn  bedömer  att  alléerna  får  en  mycket 
framträdande roll som i viss mån reducerar Kulturaxeln till något annat. 
 

 
 
Fisktorget  utformas  med  känsla  för  den  mänskliga  skalan  och  den  nya 
restaurangbyggnaden  genererar  liv  och  skärmar  av  trafik.  Det  väl  inpassade 
bryggdäcket,  markbehandlingen  samt  kopplingen  till  residenset  är  särskilt  fina 
kvalitéer.  
 
Torget med alléerna reduceras  i storlek och samlar sig  inåt. Storleken på torget och 
den  relativt  låga  bebyggelsen  gör  att  fasader  och  torgrummets  egentliga  väggar 
skärmas av. Detta gör att Torget bryts ner och kontakten med den omgivande staden 
försvagas.  
 



18 
 

 
 
Parkkvadranten  (Plantaget)  redovisar  en  god  tanke  om  att  skapa  en  aktiv  och 
inbjudande  stadspark,  men  den  redovisade  utformningen  övertygar  inte.  Platsen 
kopplar inte till staden och svarar dåligt mot diagonala rörelsestråk. Det inre rummet 
kan  säkert  bli  en  fin  hortikulturell  anläggning  med  viss  risk  för  ödslighet  under 
vinterhalvåret. 
 
I  Skolkvadranten  (Huvudnässkolan)  tar man  fasta  på  den  täta  campuskänslan  och 
kvalitéerna  i  det  avskärmade  inre  rummet.  Användningen  eller  bevarandet  av 
byggnaderna  känns  ytterst  osäkra  men  om  en  Musikhögskola  eller  dylikt  blir 
verklighet  blir  det  säkerligen  en  livlig  och  social  miljö.  Det  kunde  varit  än  mer 
intressant att se hur en eventuell nybyggnation av samma verksamhet hade kunnat 
inordnas i Kulturaxeln.  
 

 
 
Tanken om den dubbelriktade trafiken med blandning av trafikslag är intressant och 
stadsmässig men  det  finns  några  osäkra  faktorer med  en  sådan  lösning.  Trafiken 
skulle  koncentreras  längs  Kungsgatan  med  viss  barriäreffekt  som  följd.  Förslaget 
borde dock kunna anpassas för olika trafiklösningar. 
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ZICZAC 

Gunilla Svensson Arkitektkontor med konstnär Maria Hellström Reimer 
 
Den övergripande analysen behandlar Vänerborg  i ett större sammanhang och man 
genererar  en mängd  goda  idéer  om  vilka  inriktningar man  kan  ta  i  stärkandet  av 
Vänersborg som stad. Man tänjer på begreppet kultur och lyfter fram stadsliv som ett 
viktigt kulturellt uttryck. Man ser dagens Kulturaxel som ett problem med stora öde 
rum samt förvuxna trädplanteringar. Detta vill man angripa genom att applicera ett 
nytt  ”raster”  där  huvudsyftet  är  att  skapa mindre  rum  som  underordas  det  stora. 
Man vill skapa såväl nya exteriöra som  interiöra  rum och  föreslår därför en mängd 
nya byggnader.  
 

 
 
Idén är djärv och genomförs konsekvent genom hela förslaget. Det är tydligt att man 
inte ser något samtida motiv för att lyfta fram det historiska utan inriktar sig fullt ut 
på  att  skapa  stadsliv. Det  diagonala  formspråket  och  de många  nya  byggnaderna, 
eller  objekten,  upplevs  som  en  låsning  i  vissa  lägen. Man  får  liv,  attraktioner  och 
tätare rumslighet på bekostnad av Kulturaxelns ursprungliga identitet. Frågan är vad 
den nya identiteten blir? 
 
Fisktorget är kraftigt omarbetat och man skapar en småskalig bryggmiljö i stället för 
stadskaj.  I översikten  illustreras att även den motsatta  strandkanten  ska  inordnas  i 
rutnätet. Den nya karaktären känns inte motiverad på denna plats. 
 
Idén om en saluhall med  flexibel användbarhet känns  intressant på Torget och den 
uppbrutna rumsligheten  inbjuder till aktivitet och vistelse. Saluhallens placering och 
skala  blockerar  dock  rummet  och  utformningen  övertygar  inte. Markkonstverket, 
Hörnplatsen  och  de  generösa,  trafikavlastade  ytorna  längs  Drottninggatan  är  fina 
kvalitéer. 
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I Plantaget  fungerar  rastret och diagonalerna mycket bra. Gallringen  i  trädmassan 
och de ytor som skapas ger goda  förutsättningar  för att skapa en aktiv,  inbjudande 
park  med  stark  attraktionskraft.  Byggnadernas  placering  och  inordnandet  i 
diagonalerna är  inte  lika övertygande. Skateboardpark och boulespel  i anslutning till 
kyrkan känns spännande och skulle kunna ge intressanta möten men utformning och 
disposition spretar.  
 

 
 
Kvarteret med Aulan  och Museet  känns  stelt  och  statiskt. Det  inre  rummet  är  en 
kvalité  men  trångt  och  inklämt.  Det  är  bra  att  man  angriper  och  belyser 
problematiken med  Kulturaxelns  östra  entré. Metoden  att  inordna  kvarteret  samt 
lägga  till en  avslutande byggnad ger ökad urbanitet men  tar  samtidigt bort ett  för 
Kulturaxeln karaktäristiskt särdrag. Frågan är om detta är rätt metod. Realismen i att 
skapa förutsättningar för alla byggnader känns ytterst osäker. 
 
Trafiken avses i huvudsak bli koncentrerad till Kungsgatan i öst ‐ västlig riktning. Det 
ger  kvalitéer  för uteserveringar med mera  i  soliga  lägen  längs Drottninggatan men 
med viss barriäreffekt på Kungsgatan som följd. 
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KULTURAXELN OCH FRAMTIDEN 
 
Genomförandet  av  denna  tävling  kan  bli  början  på  något  nytt.  Förslagens  olika 
analyser  och  angreppsätt  vidgar  perspektiven. Det  vinnande  förslaget  är  något  att 
samlas kring och inspireras av. Det pekar ut en riktning för långsiktig utveckling som 
kan  införas  i  planering  och  strategier  för  utveckling  av  Vänersborgs  centrum  och 
staden som helhet.  
 
Lika viktigt som att påbörja ombygganden är att förvalta och utveckla den kultur som 
ska växa och  frodas  i och kring Kulturaxeln. Att  sätta  igång processer och utveckla 
dessa har stor betydelse inför framtiden och för ett levande Vänersborg. 
 
Förslaget kan genomföras  i etapper och  fungera  som ett nav  i detta gemensamma 
åtagande. 

 
 
TACK ALLA DELTAGARE! 
 
Juryn vill rikta ett tack till alla tävlingsdeltagare som presterat mängder av idéer och 
uppslag.  Ett  stort  tack  även  till  referensgrupper  och  allmänhet  som  lämnat 
synpunkter och visat på ett starkt engagemang. 
 
Tack alla!  



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








