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Rekreationsområden

Den del av rekreationsområdet som ligger närmast staden har tydlig 
parkkaraktär med klippta  gräsmattor, blomsterplanteringar och pryd-
nadsträd. Här fi nns lekplats, strandbad och festplats. Festplatsen 
omgärdas av en plantering av olika sorter av körsbärsträd, de bjuder på 
en slående blomning på våren, frukt på sommaren samt vackra färger 
om hösten. Vid lekplatsen fi nns lokaler för parklek eller för en öppen 
förskola. I de häckomgärdade rundlarna fi nns olika lekredskap avpas-
sade för barn i varierande åldrar. Den största rundeln är på sommaren 
en plaskdamm och om vintern en skridskobana.
Öster om festplatsen börjar de mer naturlika strövområdena, här 

slås gräset en eller ett par gånger per säsong och vandrarna skapar 
sig stigar att ta sig fram på. Vattenparken med sin varierade vegetation 
i strandzonerna lockar till sig insekter och ger skydd för smådjur. Det 
fi nns små broar och spänger så att man kan ta sig över åarna och ut till 
de små öarna på sin vandring. Bortanför vattenparken fi nns ett gärde 
med dungar av träd och buskvegetation, hit lockas en annan typ av 
fl ora och fauna än till vattenparken. 

Strandpromenaden

Längs hela vattenlinjen löper en gång- och cykelväg, belagd för god 
framkomlighet och med stadiga broar över vattendragen som korsas. 
Bänkar fi nns placerade vid sidan av vägen. God belysning och frånvaro 
av buskage intill vägen gör att vägen känns trygg att använda även 
kvällstid. På pirens västra sida löper ett trädäck som man kan prome-
nera på, det trappar sig ner mot vattnet och ger fi na sittplatser. Cykling 
sker på den belagda ytan vid sidan av trädäcket. Längst ut på piren 
går man via ett system av ramper upp på konferenshotellets tak och 
har där en strålande utsikt över Vänern. Detta är en verklig målpunkt för 
promenaden. Här uppe fi nns ett café och man kan ta en paus och stär-
ka sig med något från caféets meny innan man fortsätter sin vandring 
längs strandkanten. På pirens östra sida löper gång- och cykelstråket i 
en parkremsa mellan husen och vattnet. Promenaden eller cykelturen 
går vidare längs vattnet förbi sandstranden, Jubileumsteatern, över 
festplatsen, förbi vattenparken och ansluter till befi ntlig gång- och cykel-
väg vid gärdet. Sly och småträd röjs bort längs stranden för att ge utsikt 
över vattnet.

Utbyggnad i etapper 

Principer för byggnadernas lokalisering och utformning ger en fast ram 
för de investeringar, så som VA-ledningar, fjärrvärme och gator, som är 
nödvändiga i ett initialt skede, Därefter kan den nya stadsdelen byggas 
ut kvarter för kvarter i takt med efterfrågan på bostäder och lokaler. 
En successiv avvägning mellan behov av ytor för parkering och andra 
ändamål kan därmed göras. Även den västra sidan av piren kan få en 
del bostäder om efterfrågan på lokaler inte blir så stor. Den enkla kvar-
tersindelningen och den låga bebyggelsen ger möjlighet till hög kvalité
och låga priser. 
Piren bör bebyggas inifrån och ut för att skapa en sammanhängande 
stadsmiljö.  Anläggningarna längst ut på piren bör dock byggas ut i ett 
tidigt skede för att locka besökare till den nya stadsdelen. 

En restaurangen ligger längst ut i byggnaden med utsikt över vattnet. 
Från torget fortsätter gatan upp på byggnadens tak, via ett system av 
ramper kommer man upp till en utsiktsplats med ett café. Här kan man 
slå sig ner med en kopp kaffe, sommartid utomhus, vintertid inomhus i 
caféts glashus och njuta av utsikten.

SPA-byggnaden ligger bredvid konferenshotellet, på den östra vågbry-
taren. I fasaden mot vattnet går fönstren från golv till tak. Här kan man 
ligga inne i varmt badvatten och titta ut när Vänern ligger vinterkall. Är 
man morskare badar man i de uppvärmda utomhuspoolerna och eller 
hoppar direkt i Vänerns vatten efter bastubadet.

Ett Vänerns Naturum  ligger vid torget. Det blir den givna platsen för en 
introduktion till Vänerns unika maritima miljö med ett akvarium med Vä-
nerns fi skar och med möjlighet att titta ut i Vänerns undervattensvärld 
genom ett fönster i undervattensläge. På övervåningen ryms en utställ-
ningshall för tillfälliga utställningar. Huset är tänkt att bli ett kulturhus 
som också anknyter till stadens kulturella identitet. 

Kanalhusen, styckebyggda radhus, är det första man möts av på väg 
ut mot piren och den nya stadsdelen. De ligger exklusivt i direktkontakt 
med kanalen och har sina små båtar förtöjda vid sin privata brygga. 

Verksamheter

Förutom konferenshotell, spa och naturrum rymmer området fl era bygg-
nader för verksameter:

Längs Vänergatan på pirens västra sida fi nns kommersiella lokaler. 
Verkstäder för icke-störande verksamheter så som hantverk av olika 
slag, handel med båtanknytning och annan handel, restauranger
och caféer. Båtklubben får ny lokal här med möjlighet till utökad verk-
samhet, t ex förvaring av kanoter och  träningslokaler. Dans- och för-
eningslokalen får nya och ändamålsenliga lokaler här. 

På fastlandssidan om kanalen är marinan belägen. Här fi nns plats för 
sjösättningsramp och kran samt uppläggningsplats för båtar för repara-
tioner varav en del under tak. 

Förskola kan placeras inom kvartersbebyggelsen på piren eller hellre 
vid Roddargatan i närheten av parken och lekplatsen. 

Trafi k

Strandvägen rustas upp och trädplanteras med trottoarer och cykelba-
na på ena sidan för att skapa genast möjliga cykelled mot staden öster 
ifrån och som alternativ till cykling längs vattnet. Korsningen mot Katt-
havsvägen utformas som en minirondell som görs upphöjd tillsammans 
med övergångsställen. 

Boendeparkering ute på piren sker främst som gatuparkering vid gat-
kanten vid det egna kvarteret och till en mindre del i garage/carport i 
kvarteren. I liten skala anordnas carport/garage utanför kvarteren. Hu-
sen längs Roddargatan  parkeras i carport/garage på den egna tomten.

Parkering för besökare till området sker på de separata parkerings-
platserna vid sidan av Vänergatan och Seglargatan. Besökare till eve-
nemangslokalen, hotellet och Naturrum fi nner parkeringar på torget  
kring vilket de är belägna. Under lågsäsong kan långtidsparkering till-
låtas på fl er parkeringsplatser på piren än under högsäsong.

Båtar och småbåtshamnar

Antalet båtplatser utökas genom att nya bryggor byggs vid pirens väs-
tra kaj. 
Vinteruppställning av båtar bör inte ske inom området. Vinteruppställ-
ning för 25 stora fritidsbåtar är mycket platskrävande och är svåra att 
placera i närheten av bostadsbebyggelse på ett tillfredställande sätt. 
Inom marinans område tillåts vinteruppställning för de båtar som ska 
repareras eller renoveras under vintern. 

Dagvatten- och spillvattenhantering

Dagvatten från piren tas om hand 
lokalt genom perkolationsstråk på 
innergårdar och genom perkolations-
stråk längs bägge sidor av piren. Så 
mycket som möjligt av dagvattnet på 
piren leds mot parkstråket på östra 
sidan där det kan infi ltreras. Parke-
ringsplatser, utom på gatumark, ut-
förs med armerat gräs, gatsten med 
genomsläpplig undergrund eller grus. 
På piren kan också permeabel asfalt 
användas. På västra sidan av piren 
leds också dagvatten från gatan mot 
parkeringsplatserna för infi ltration. 
Planteringsytor för gatuträd används 
också för infi ltration.

Dagvatten från Roddargatan leds till 
perkolationsdiken i parken, vid sidan 
av gatan. 
Det dagvatten och spillvatten från staden som leds ut i parkområdet 
tas omhand i dammarna i Vattenparken. Dagvattnet leds först  till en 
damm för sedimentering sedan vidare genom en liten å till nästa damm 
där ytterligare utfällning av fosfor m.m. sker. Spillvattnet leds direkt till 
den senare dammen  för att tillsammans med dagvattnet släppas ut i 
Vänern. Vegetation längs stränderna fördröjer vattenmassorna och ut-
jämnar vattenfl ödet. 

Förslagets syfte är att skapa en ny stadsdel som ger den direkta kon-
takten med  Vänerns vatten. Inom området ryms både stadskvarter och 
rekreationsområden. Den historiska gränsen mellan stad och natur/park 
återskapas genom tydliga stadsbryn.

Stadsbryn
Den gamla stadens bryn mot parken 
och Vänern kompletteras med nya 
stadsfronter
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Parkeringsplatser
på piren - 350 allmäna. 150 för bostäder på 
gatorna plus en del på tomtmark
vid den nya parkgatan - 140
Parkparkeringen - 160
Vid strandgatan - 100
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Gestaltningsprinciper för bebyggelsen

I pirens längdriktning löper två parallella gator, den bredare: Vänerga-
tan, den smalare: Seglargatan. Mellan dessa gator ligger rektangulära
kvarter som har tagit sin storlek från kvarteren kring kyrkan. Kvarterens 
långsidor vetter mot vattnet och inrymmer företrädesvis bostadshus. 
Kvarteren delas upp i fastigheter, från den minsta enheten med endast 
en bostad i privat ägo till fastigheter med fl era hus för hyresfastigheter 
eller bostadsrättsföreningar. Detta ger möjlighet till en varierad bebyg-
gelse inom varje kvarter. Husen har som regel två plan men i vissa fall 
tre. För att ge gatorna liv ligger husens entréer mot gatan, endast un-
dantagsvis sker ingång från gården. En liten remsa på en meter av för-
gårdsmark löper mellan husliv och trottoar, det ger möjlighet att ta upp 
nivåskillnader vid entréerna för god tillgänglighet och ger möjlighet till 
en varierad utemiljö. Kvarterens gårdar är avsedda för de boende inom 
kvarteren, där fi nns läplatser som kontrast till mot de mer vindutsatta 
gatorna.

På Vänergatans andra sida fi nns hus för kommersiell verksamhet. Fast-
igheten kan utnyttjas på sätt som passar verksamheten, en verkstad 
kan behöva bebygga hela tomten, en restaurant önskar plats också för 
sin uteservering. Fastigheterna bebyggs med hus i en till två våningar. 
Längs Seglargatan och längs den nya kanalen ligger tomter för riktigt 
vattennära boende.

Husen närmast vattnet på piren ligger på en nivå av 46 m ö h, kvarters-
husen ligger ytterligare ca en meter över vattenytan. 

Husen längs den nya gatan; Roddargatan och husen vid kanalen styrs 
av samma principer som de på piren.

Förslaget inrymmer också platser för husbåtar för permanentboende. 
De får kajplats vid vågbrytaren mitt på piren. 

Byggnader

Några byggnader inom området är särskilt karaktärsdanande för områ-
det och beskrivs därför närmare här:

Konferenshotellet med sin placering längst ut på piren är en given 
målpunkt i området. I byggnaden inryms förutom hotellrum och konfe-
renslokaler en stor lokal för olika typer av evenemang. Från torget kom-
mer man till den stora salen. Ett mobilt gradängsystem ökar rummets 
fl exibilitet. Foajéns trapphus leder vidare upp till takets uterum. 

En ny gata, Roddargatan dras mellan parken och HSB området och 
får på insidan, mot HSB-området, bostäder med utfart mot gatan. Det 
är en bostadsgata där hastigheten hålls låg genom fartdämpande ut-
formning.

Nygatan/Hamngatan blir tillfart till den nya stadsdelen på piren. 
Nygatan/Hamngatan utgör en tydlig avgränsning mellan den gamla sta-
den, parkområdena och den nya bebyggelsen. 

Från Nygatan/Hamngatan löper två gator ut på Piren. Den västra, Vän-
ergatan, görs tillräckligtbred för bussar och tyngre transporter, 6,5 m. 
Person- och varutransporter  till och från den stora evenemangsanlägg-
ningen kommer att ske på denna gata. På torget framför anläggningen 
fi nns plats för rundkörning och angöring.  Den östra gatan, Seglarga-
tan, görs smalare, 4,5 meter, och är i första hand för trafi k till och från 
bostäderna längs gatan. 

Parkering

1000 båtplatser med 3 – 4 båtplatser per parkeringsplats ger ett behov 
av 250 – 330 parkeringsplatser. Staden bör sträva efter att minimera 
långtidsparkeringen på piren under sommaren då sådan är svår att för-
ena med en levande stadsdel eftersom det också är då som de fl esta 
besökare kommer att vilja parkera inom området. En del av långtids-
parkeringen föreslås därför utanför tävlingsområdet söder om Strand-
vägen på kommunens fastighet, en annan del föreslås strax öster om 
HSB-området och en mindre del ute på piren. Långtidsparkeringen av-
giftsbeläggs för att minska användningen. I förslaget redovisas dock fl er 
än 300 parkeringsplatser på piren utöver boendeparkeringen.

Dag- och spillvatten

spillvatten
  dagvatten 



Torget med konferenshotellet, Naturum och spa-anläggningen. Från torget går man via ramper upp till utkiksplatsen på 
konferenshotellets tak. 

Pirens yttersta udde sedd från vattnet. 

Vy längs Seglaragatan ut mot torget och konferenshotellet. Längs vattnet gång- och cykelstråket i en smal parkremsa. 

Naturum för Vänern med akvarium och undervattensrum. Fönstren har form av fi skar, plankton och andra marina 
livsformer. 

Vy över rekreationsområdet. I förgrunden vattenparken med sina dammar och öar. I bakgrunden festplatsen, sand-
stranden och lekplatsen. 

Piren från sydväst med marinan på fastlandssidan och husen för kommersiell verksamhet längs pirens kaj. Radhusen 
mot kanalen symboliseras här av de vita volymerna. Radhusen får direktkontakt med vattnet och egen båtplats.

Öarna gör vatenparken intressantare, bidrar till vattenreningen och ger plats för fågelliv

Spa-anläggningen i förgrunden med utomhuspoler och möjlighet att bada i Vänerns vatten. Torget kan också utgöra 
festplats i anslutning till konferensanläggning. Kvarteret som vätter mot torget avslutas med ett hur för verksamheter/
kontor




