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Tävlingsuppgiften kan sammanfattas i en fråga. Hur 
ska Mariestad i framtiden möta Vänern? Frågan är 
långt ifrån unik. Flera svenska, såväl som europeiska, 
städer står inför samma utmaning. Verksamheter som 
tidigare har haft förtur till vattennära lägen håller på 
att skiftas ut, ytkrävande vattenanknutna industrier 
och aktiviteter har spelat ut sin roll. Kvar ligger 
stora ödetomter, urbana impediment, som mentala 
och fysiska barriärer i en allt glesare stadsstruktur. 
I Mariestad, som i en jämförelse är en ganska liten 
stad är Vänern (oaktat sin dåligt utnyttjade potential) 
trots allt i högsta grad närvarande. Kanske har man 
i Mariestad med tiden tagit Vänern för givet så att 
man till slut glömt bort dess existens? En slags 
hemmablindhet som fått olyckliga konsekvenser för 
dialogen mellan vattnet och staden och möjligheterna 
som ligger förborgad i denna kontakt. Tävlingsområdet 
relaterar inte bara till vattnet utan även till flera 
andra avgörande elementa i stadslandskapet. Kanske 
är det de som gör uppgiften så intrikat. I en geografisk 
skala relaterar området till Vänerns vattenrum, den 
arkipelag som möter staden och landsbygden, som 
med sina öppna fält och tydliga dungar, alltid är 
närvarande. I en urban skala är det gamla Maristads 
existens, vakande från sin kulle med kyrktorn och 
äldre hus, direkt avgörande för områdets fortsatta 
planering. Slutligen relaterar i varje fall delar av 
tävlingsområdet till en arkitektonisk skala som till 
sin karaktär blir tydligast i den historiska delen av 
Mariestad. Små, trånga gator med låga hus är här 
legio. Förslaget bör, för att bli lyckat, förmå att 
möta dessa tre skalor, hitta samband till dem och 
mellan dem. Men parallellt med detta bör förslaget 
även rymma en egenart, förslaget måste mäkta med 
att sätta sin egen tydliga prägling i staden, som ett 
tydligt tecken för vår tid. Ett samtida fotavtryck 
som kan vidareutvecklas.  

Hamnpiren – sjötorg och spa-anläggning
Längst ut på hamnpiren, där Vänern är vild och otämjbar, föreslås en stor offentlig 
plats i formen av ett sjötorg, ett bad med spa-anläggning, kallbadhus, bryggsystem 
och anlagda bassänger. Det är en plats där storslagenheten i Vänerns vattenrum är 
präglande för det upplevda. De föreslagna anläggningarna är ett försök att locka ur 
landskapet en geometri med tydlig kontrastverkan mellan byggt och icke- byggt.  I 
två punkter – som förlängningar av respektive strandlinje söderut - strävar byggda 
enheter ut mot Vänern.  Det ena mer modest med en offentlig brygga med en påhängd 
byggnadsvolym innehållande restaurang och café. Det andra en tydligare accent 
innehållande spa- och kallbadhus. Mellan anläggningarna spänner ett system av byggda 
bassänger på olika nivåer. Dessa ansluter mot den befintliga skoningen och skapar 
kontrollerbara bad som kontrast mot Vänerns naturbad. Spa- anläggningen är en låg, 
långsträckt kropp som skjuter 50 meter rakt ut i vattnet. Byggnaden är tänkt som 
en flytkonstruktion som förankras mot strandskoningen. Byggnadens båda kortsidor 
består av terrasserade delar, ett utsträckt trappmotiv som vänder sig in mot sjötorget 
och en flack trapp som dyker ned i Vänerns djup. Byggnadens tak blir på så sätt 
offentliggjort, nåbart via sjötorget. Inuti bygganden finns spa- och bastudelar samt 
avskärmade hytter, uppglasade, med direkt access mot vattnet. Genom hela systemet 
skär en kommunikationsdel, ett nålsöga mot Vänern, förlängd i en utsträckt brygga.
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Bebyggelsebandet
Inspirationen är hämtad från Mariestads stadskärnas småskalighet, eller ett Bohusländskt 
fiskesamhälle. En tät struktur som kan uppfattas som urban trots, eller tack vare, sin 
omedelbarhet mot en obruten natur som förmår att kontrastera fram de små fiskesamhällenas 
täthet och densitet. Vad betyder planformen i sammanhanget, vilken roll spelar fasader 
och hushöjd? De befintliga båtbryggorna har fått spela en avgörande roll för planformen. 
Avståndet mellan bryggorna har organiserat kvartersfronterna i ett mönster som skapat 
ett intressant spänningsförhållande mellan det trånga planmönstret och det vidöppna 
vattenrummet. Bryggorna skapar en rytmisering av smala öppningar mot vattnet och en 
dramatik i perspektivet med en långsträckt sekvens med start mellan husen och avslutning 
långt ut i vattnet. Det storslagna landskapet som Vänern medför kräver en samlad och 
kompakt byggnadsmassa, en enad front mot vattnet. I de mäktiga perspektiven exponeras 
bebyggelsen redan på långt håll och frambringar en stark rumslig verkan – fronterna härskar 
över vattnet. Spelet mellan de små trånga rummen mellan husen och vattnets storslagenhet är 
det som skapar planens dramatik. En gata, en förlängning av Hamngatan, matar det nybyggda 
området - den nya stadsdelens ryggrad. Längs stränderna finns promenader som skiljer sig 
åt i karaktär. Längs västra hamnpiren dominerar restauranger och kommersiell verksamhet. 
Här varierar stråkets utsträckning som en konsekvens av de olika avstånden mellan husen 
och vattenfronten. Samtidigt är det ett brett offentligt rum, en långsträckt torgyta med 
serveringar och aktiviteter mot vattnet, skyddad mot gatan via tätt ställda byggnadsvolymer. 
På motsatta sidan är stråket smalare i bredd med samlade byggnadsvolymer som kryper 
nära vattnet och ibland kragar ut över stråket. Till de befintliga bryggorna kopplas ett 
adderat bryggsystem som ett alternativt stråk. De bägge stråken mynnar i sjötorget. Ett 
stort offentligt rum, grönt till sin karaktär med två anläggningar som sträcker sig ut i 
vattnet – en restaurang och cafédel med vidhängd brygga samt en spa- anläggning med 
utomhusbassänger och kallbadhus. 

Evenemangsbandet
Evenemangsbandet förankras i Nygatans nord-sydliga riktning. Som en fortsättning på 
järnvägs- och busstationen i ett bra kommunikationsläge och kopplat till de befintliga 
evenemangsaktiviteterna på Karlsholme byggs en hotell- och konferensanläggning som en 
förlängd axel ut mot Vänern. Byggnadsvolymen placeras i gränssnittet mellan den gamla 
parken och den nya tillskapade dagvattenparken och kantar utsikten mot Vänern då man 
rör sig i riktning norrut på Nygatan. En torgyta framför hotellet väver ihop Nygatans 
böjning västerut med den nya volymens riktning mot vattnet. Karlsholmes karaktär som 
äldre park med få tydliga byggnadskroppar renodlas med en minimering av antalet vägar och 
angöringsytor samt rivning av två befintliga byggnader. Parken får en större öppen gräsyta 
för utomhusevenemang som t.ex. konserter. Med en utvecklad och renodlad parkkaraktär är 
det också möjligt att karaktärsmässigt inkorporera HSB området i ”hus i park”-tematiken. 
Idag ligger detta område lite som en frikopplad satellit vilket är olyckligt både för området 
i sig själv och anslutande stadslandskap. En omdisponering av ytorna norr om spårområdet 
till parkmark skulle minska enklavkänslan och skapa ett sammanhållande parkområde från 
domkyrkan ända ned till vattnet. Strandvägens karaktär som barriär söderut skulle också 
genom en sådan åtgärd minska. Antalet parkeringar inne på Karlsholme minimeras. En större 
entréparkering tillskapas som en utvidgning av den befintliga parkeringen öster om HSB-
området. 

Aktivitetsbandet
Strandpromenaden landar i öster i en tydlig zon, ett tydligt band av aktiviteter som sträcker 
sig från ett befintligt grönstråk mellan villabebyggelse och Katthavets industriområde. Redan 
i dagens Sjöhagapark finns antydan till en påbörjad disposition av aktiviteter med en enklare 
skateanläggning, en fritidsgård och en fotbollsplan på sydsidan av Strandvägen. Mot den 
bakgrunden finns goda förutsättningar att utveckla denna del av strandpromenaden till en 
koncentrerad del med sportaktiviteter. De nya aktiviteterna är av olika slag och kan ha en 
logisk sekvens med vattenanknutna aktiviteter som beachvolleyboll närmre Vänern och fotboll 
och basketplaner längre söderut. Initialt kan anläggningarna vara ganska enkelt utformade 
med öppna ytor och redskap som möjliggör respektive aktivitet. Visar sig bandet få stor 
attraktionskraft kan idéen vidareutvecklas i senare etapper och i sin form sträcka sig ut i 
vattnet med bryggsystem för uthyrning av kanoter, vindsurfingbrädor etc. 

Förslagets utgångspunkt är att i tre lägen, i tre band – bebyggelsebandet, evenemangsbandet 
och aktivitetsbandet - låta det nya Mariestad möta Vänern. Banden är olika till sin karaktär 
och i sin grad av intervenering men har det gemensamt att de tar sina utgångslägen i den 
existerande stadens struktur. Mer eller mindre tydliga befintliga sammanhang och rörelser ut 
mot Vänern förstärks i bandens längdriktning mot vattnet. Samtidigt skapas, mellan banden, 
intraband, nya relationer från vattnet in mot staden. Mariestad bringas närmre vattnet genom 
två olika riktningar, två motsatta riktningar som tillsammans samverkar till ett slutresultat: 
Mariestads nya samband med vattnet. De olika banden skapar sammantaget en varierad 
ny vattenfront mot Vänern med bostäder, verksamheter och parker, ett sammanhängande 
dynamiskt promenadstråk som en samlande länk mellan det gamla och nya.
  
Banden genomgår i sin utveckling olika etapper. I den första etappen etableras den existerande 
stadens förlorade kontakt med vattnet. En dialog upprättas mellan tävlingsområdet och det 
befintliga Mariestad. I de stadsplanemässiga och arkitektoniska interventionerna i banden 
och intrabanden introduceras ett ramverk vilket anger tonen för den fortsatta utvecklingen. 
Ramverket tillåter bebyggelsen längs bebyggelsebandet och de offentliga rummen längs 
evenemangsbandet och aktivitetsbandet att utvecklas mot olika håll utan att tydligheten i 
projektet går förlorad. I etapperna därefter stärks denna kontakt och bandens innebörd och 
innehåll tydliggörs som riktningar med specifika egenkaraktärer. 

Att utveckla området i etapper innebär att man efter varje etapp kan göra en utvärdering 
vilka behov som finns vid en fortsatt utveckling. Denna läsning av staden, som ett fenomen 
som står under ständig förändring, blir mest relevant i bebyggelsebandet, där exploateringen 
blir störst. Det i tävlingsprogrammet uppsatta målet med 150 bostäder är osäkert. Inte ens 
om det finns avsättning för 150 bostäder i en första etapp skulle det räcka med att ”fylla” 
hela hamnpiren med ny bebyggelse. Mot denna bakgrund är det viktigt att hitta ett ramverk 
som är kraftfullt nog för att hålla ihop området med Mariestad men samtidigt tillräckligt 
eftergivligt för att kunna utvecklas och omformas i andra riktningar beroende på kravet hos 
framtida program. I en stad råder helheten över de enskilda delarna. När de enskilda delarna 
förhindrar en helhet, blir den urbana staden en illusion.

Intrabanden
Intrabanden är den gemensamma nämnaren mellan banden. Om banden riktar sig från den 
existerande stadsstrukturen ut mot vattnet kan intrabanden sägas rikta sig vice versa - från 
vattnet in mot staden. Ytmässigt består intrabanden till största delen av dagvattenparker 
- öppna, stora vattenytor med olika djup och växtlighet genomkorsade av rörelsestråk. 
Parken mellan bebyggelsebandet och evenemangsbandet sörjer för omhändertagandet av 
dagvatten från befintlig dagvattenledning samt dagvatten från den nya stadsdelen medan 
vattenanläggningen öster om evenemangsbandet tar hand om dagvatten från andra delar 
av Mariestad.  Tolkningsmässigt är dessa vattenanläggningar en grov rekonstruktion av 
Mariestads gamla strandlinje där dagvattenytorna återtar områden med utfylld mark. 
Strandlinjen ändras därmed inte fysiskt, men upplevelsemässigt flyttas vattnet närmre 
staden. 
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Hotellet
I gränssnittet mellan Karlholmes park och den nya tillskapade 
dagvattenparken placeras ett nytt hotell inrymmande 
drygt 100 gäster och en samlingssal med 700 sittplatser. 
Mot Vänern och dagvattenparken inrymmer byggnaden en 
restaurang. Byggnaden består av en bottenvolym i två 
våningar som genomkorsas i öst-västlig riktning av ett 
offentligt gångstråk som löper från dagvattenparken och 
ut mot det äldre parkrummet. Det offentliga gångstråket 
skapar en sidoförskjutning i byggnaden och det är här 
huvudentrén placeras. Bottenvolymen inrymmer samlingssal, 
restaurang och komplexets lobby som i sin öppenhet även 
kan fungera som utställningshall eller galleri. I denna del av 
byggnaden finns även gemensamma utrymmen för gästerna 
som en relaxavdelning och en mindre pool. Byggnaden riktar 
sig parallellt med den närliggande befintliga parkvegetationen 
bestående av äldre träd i en rad. Ovanpå bottenvolymen 
placeras två linjära kroppar med en våningshöjd som bryter 
huvudriktningen i byggnaden och tar upp riktning från Nygatan. 
Det är i dessa smala enkelsidiga kroppar som huvuddelen av 
hotellrummen ligger placerade med fönster antingen mot 
dagvattenparkens dammar eller mot Karlsholmes historiska 
parkmiljö

Kvarter: I kvarteren blandas radhus i 2 våningar 
och flerbostadshus i 3 våningar. Högre bostadshus 
placeras i kvarterets nordostläge. Avtrappning i 
höjd västerut avslutas i de kommersiella kvarterens 
låga hushöjder, huvudsakligen i ett plan. Gator och 
gränder är ordnade i öst-västlig riktning -  långa 
siktlinjer skapas i bryggsystemens förlängningar. 
I kvarterens avgränsningar mot huvudgatan finns 
möjlighet att förlägga verksamheter som t ex  
kontor eller kommersiella lokaler.

Karaktär: Bebyggelsen är förskjuten med enkla 
volymer som strävar mot vattnet. Arkitektur med 
material såsom trä är önskvärd, sprungna ur den 
tidigare hamnkaraktären. Vindskyddade gårdar 
och trädgårdar omgärdas av plank eller murar och 
får en mer intim/privat karaktär som spelar mot 
det stora vattenrummet runt knuten. Öppningar, 
inblickar och siktlinjer mot trädgårdar innanför 
gatufasaderna hjälper till att skapa en varierad 
rumsbildning. Det rikliga inslaget av trädgårdar 
ger hamnpiren en tydligt grön karaktär trots den 
förhållandevis täta stadsstrukturen. 

Flerbostadshus: Flerbostadshus föreslås om 3 
våningar med hiss, mestadels 2-spännare och 3-
spännare vid hörn. Utkragande terrasser och rum 
på pelare skapar ett intressant uttryck längs det 
östra promenadstråket och ger lägenheterna en 
nära kontakt med vattnet och båtarna. Entréerna 
grupperas kring en gård – likt hur vissa bostadshus 
grupperas i Mariestads gamla stadskärna.

Radhus: 2 våningar av staplade volymer som 
förskjuts i förhållande till varandra. Varierbart 
beroende på läge, solinfall och tomtstorlek. 
Uteplatser mot söder. På västra sidan av 
hamnpiren finns möjlighet att koppla båthus till 
nytt bryggsystem för de boende att nyttja. Se 
plan 1:2000 

Parkering: Kommunens parkeringsnorm uppfylls 
genom kantstensparkering längs med huvudgata 
och lokalgator. Boende i flerbostadshusen 
parkerar främst på lokalgatorna närmast den 
egna fastigheten, vilket gör att huvudgatan till 
största delen består av besöksparkering. Boende 
i radhus parkerar inom den egna fastigheten. I 
vissa enstaka fall kan gårdsparkering tillskapas.

Kaj: Vid västra sidan av hamnpiren tillskapas 
byggnader för verksamheter i huvudsakligen ett 
plan. Uteserveringar i kajplan med kvällssol och 
takterrasser i några lägen för restauranger mm. 
Kajpromenaden är en plats med kommers, aktivitet 
och nöjen. 

Promenad längs västra hamnpiren

Bebyggelse -
ny och befintlig

Infrastruktur - 
strandpromenad, gator och gränder

Mellanrum - 
strandpromenad, parker, torg, 
parkering/båtuppställningsytor
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samBAND

Etapper
E1
Etapp ett innebär att mittdelen av hamnpiren bebyggs samt entrén in till området så att 
den nya stadsplanen får fäste mot befintlig stadsstruktur. Viktig infrastruktur samt 
offentligt promenadstråk runt hela hamnpiren prioriteras. Befintliga parkytor i södra 
delen sparas. Övriga framtida etappytor används lämpligen som tillfällig parkering 
sommartid samt båtuppställning vintertid. De planerade sjösättningsplatserna får 
sin fasta placering redan i etapp ett. Dagvattenparken byggs längs Hamngatan 
mellan hamnpiren och Karlsholme där den nya strandpromenaden kopplas mot 
befintligt promenadstråk. Första etappen innehåller ca 60 bostäder, hälften av de 
planerade kommersiella lokalerna, promenad, infrastruktur, dagvattenpark samt 
service som t ex dagis.

E2
Etapp två innebär en fortsatt utbyggnad av bostäder, kommersiella lokaler och 
infrastruktur på hamnpiren. En ny badanläggning för både sommar och vinterbad 
byggs på hamnpirens spets. I anslutning till badet anläggs parktorget, Sjötorget. 
Parktorget kopplar samman det offentliga promenadstråket med området 
kring badet. I evenemangsbandet på Karlsholme byggs ett hotell samtidigt som 
parkmotivet förstärks. Byggnader, vatten och park fogas samman. Två byggnader 
rivs, restaurangen och byggnaden närmast HSB-kvarteret. Jubileumsteatern rustas 
och finns kvar. Strandvägen förses med en trädrad, impediment mellan Strandvägen 
och järnvägen rustas till enkla parkytor och aktivitetsbandet vid Sjöhagaparken 
påbörjas. Andra etappen innehåller ca 50 bostäder, hotell, bad, kommersiella lokaler, 
parkytor samt ev. utökad service. 

E3
I etapp tre slutförs bebyggelsen på hamnpiren. Tillfälliga parkeringar och 
båtuppställningsytor försvinner. Hårdgjorda kajkanter mellan bostadsområdet och 
dagvattenparken vid Hamngatan anläggs för att öka kontrastverkan och skapa 
intressant form för det nya området. Promenadstråk över dagvattenparken mellan 
hamnpiren och Karlsholme färdigställs i sin helhet. Strandpromenadens sträckning 
öster ut färdigställs fram till Sjöhagaparken. Aktivitetsbandet i Sjöhagaparken 
får en fortsatt utbyggnad parallellt med att en andra dagvattenpark byggs på 
impedimenten vid de befintliga oljecisternerna. Cisternerna behålls och kan utvecklas 
till lokal för icke- störande verksamhet. Tredje etappen innehåller ca 50 bostäder, 
strandpromenad, dagvattenpark 2, del av aktivitetspark. Om etapp 3 ej förverkligas 
så kan befintliga parkytor finnas kvar och tillfälliga båtuppställningsplatser/ 
parkeringar permanentas.

E4 
Sjöhagaparkens aktivitetsband färdigställs. En tredje dagvattenpark byggs. 
Promenadstråk för dagvattenparkerna vid cisternerna färdigställs. På så vis 
kopplas hamnpiren och Karlsholmeområdet samman med Sjöhagaparken så att ett 
sammanhängande dynamiskt parkstråk längs Mariestads vattenfront skapats. 

Dagvattenparker
Programmet efterfrågar lösningar på dagvattenproblem. Dagvattenanläggningar har här i Mariestad flera 
poänger. Mariestads möte med Vänern kan stärkas, nya rekreativa sammanhang kan skapas, befintlig parkmark 
och impediment görs intressanta för stadens innevånare, tillskapandet av nya våtmarksbiotoper, vilket 
genererar ökad variation för flora och fauna inom stadsbebyggelsen samt en förbättrad vattenmiljö. Placeringen 
av dagvattendammarna styrs i stor utsträckning av stadens befintliga dagvattensystem. Vi föreslår att 
anläggningarna placeras så att kontakten mellan stad och vatten stärks. Med dammarnas föreslagna placering 
förenas både de praktiska aspekterna med de konceptuella genom att huvuddelen av stadens nuvarande 
dagvattenledningar inom tävlingsområdet tas om hand av dammarna samtidigt som uddarna tydliggörs och vattnet 
förs närmare staden. Dagvattnet i den föreslagna nya stadsbebyggelsen leds till de nya dagvattendammarna. 

Utformningen syftar till fördröja dagvattnet innan det når recipienten Vänern. För att dagvattnet ska renas 
effektivt krävs, att dagvattnet förs genom anläggningen på ett sätt som maximerar möjligheterna till bl.a. 
kvävereduktion och sedimentation av partiklar. Dagvattnet leds här i ett kanlasystem, en strikt sicksackbana 
som förlänger vattnets väg till recipienten. Kanalerna varierar i djupled och ”tvingar” vattnet att passera 
varierade bottennivåer och vegetationspartier. Översilningsområden varieras med djupare kanalpartier för att på 
så vis maximera reningseffekterna. Dagvattnet i kanalerna silar över i spegeldammar. Spegeldammarna ger en 
vacker övergång mellan parken och Vänern. För att minimera algblomning och skapa bättre omsättning på vattnet 
i spegeldammarna så pumpas Vänervatten in i spegeldammarna. Detta möjliggör konstfulla vattenarrangemang. 
Landtungorna som styr vattnets väg i kanalerna blir landpartier som kan nås av parkbesökare genom 
spänger. Spångsystemen kopplas ihop med parkvägar och möjliggör därigenom rörelse genom våtmarksmiljöerna. 
Landtungorna blir formmässigt en nytolkning av den befintliga landremsan som skiljer av Västra hamnen och 
Tidans mynning.

Promenad längs östra hamnpiren

2010

SKALA 1:400

ALLMÄN TÄVL ING
MARIESTAD DEC 2004

50 100

3 vån

Ös
tr

a 
ha

mn
pi
re

n

Br
yg

gp
ro

me
na

d

Strandvägen Verksamhetslokaler Strandpromenad

Analys - Dagens situation och ytanvändning 

3 vån

2 vån

2 vån

1 vån

1 
vå

n

1 
vå

n

Gata, vy mot väster park
verksamhetsområde

hamnområde
kulturhistoriskt värdefullt område
impediment

E1

E2

E3

E4


