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piren
630 båtar

150 bostäder i 2-3 vån
3.000 m² verksamheter

marinan

kallbadhuset

stadsbadet karlsholme katthavshamnen
400 båtar
80 bostäder
11.000 m² verksamheter
2 resp 6 vån

gamla stan

sjöhagaparken

gästhamnen
ca 25 bostäder i 1-2 vån

gräns för tävlingsområde >

låg mur längs

strandpromenaden

inre hamnen
möjlig bebyggelse,

ca 18 bostäder i 3 vån

konferens &
hotell+spa

4-5 resp 2 vån

radhus 2-3 vånradhus 2 vånkallbadhus

P

P

P

P

P
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Den östra hamnen flyttas för att öppna upp staden mot
Vänern. Den nya placeringen av hamnen ger Katthavet
möjlighet att växa ner mot vattnet som ett attraktivt
delområde med stor potential.

Ny bebyggelse förankras i den befintliga och
koncentreras till piren och Katthavshamnen. Befintliga
utblickar bevaras och förstärks.

En varierad strand- och kajpromenad skapas där man
rör sig genom tydliga rumsligheter.

I Mariestad finns ett av mellansveriges mest attraktiva
lägen för boende, arbete och fritid med sina långa
stränder mot Vänern.
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projektets strategier
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2.

strand-

promenad

strand

(stadsbadet)

mur lokal-

gata

parkering för bostäder

gårdsrum ovan

bostäder

verksamhet

i bottenvån

gårds-

gata

brygg-

promenad

invid muren

konferens-

center

strand

(stadsbadet)

bodar, mur &

strandpromenad

lokal-

gata

radhus, trädgård radhus med för-

höjd bottenvån

gårds-

gata

promenaddäck

invid muren

marinan bodar, båtrelaterad verksamhet tillfällig tilläggnings-

brygga

klubbhus

båtklubb

bostadsbebyggelse

1-2 vån

bef bebyggelse

vit

(ny bebyggelse grå)konferenscenter och

hotell bakom

bostäder 4-5 vån radhus 2-3 vån

kaj för gästande skepputeservering

8.

strandpromenaden

En sammanhängande strand-

promenad skapas som binder

samman de olika delområdena.

Längs promenaden löper en låg

mur, vilken återkommer längs

hela promenaden och fungerar

som sittmöbel, gräns mellan

strand och väg, gräns mellan

gata och brygga. Om natten

skapar infälld belysning i

muren ett upplyst spår längs

med Vänern.

bryggan
Kaj och bryggpromenaden,

är en fortsättning av den

befintliga kajmiljön söder

om silon, och definieras av

ny bostads bebyggelse med

verksamheter, handel och

restauranger i botten-

våningen. Fyllnadsmassor-

nas kant omformas till kaj

för att skapa ett större

hamnrum och en tydligare

kant mellan stad och vatten.

Hotellet och konferens-

anläggningen, som också

används för publika evene-

mang, placeras strategiskt

vid pirens början för att

både kunna aktivera brygg-

an och samtidigt ligga nära

Gamla stan.

stadsbadet
Genom att den östra hamn-

en förflyttas till Katthavs-

hamnen ges centrala

Mariestad fri utsikt över

Vänern och det blir möjligt

att anlägga en stadsnära

badstrand för lunchdopp

och promenader längs

vattenbrynet ut till det nya

kallbadhuset. Beachvolley-

boll, boule, grillplatser, och

trampbåtsuthyrning 100 m

från Domkyrkan och den

nya konferensanläggningen.

karlsholme
Karlsholmes ursprungliga

läge som udde i Vänern

tydliggörs och förstärks

genom anläggandet av

Katthavshamnen. Strand-

promenaden kopplar på de

befintliga stigar som delar

upp Karlsholme i tydliga

parkrum. I parkrummen ges

plats för dagvatten, får,

mindre trädgårdar och nya

träd. De befintliga

byggnaderna byts efterhand

ut mot nya men behåller

karaktären av hus i park.

katthavshamnen
Utfyllnadsområdet vid

oljecisternerna omfördelas

så att en ny hamn skapas,-

Katthavshamnen-, som

bildar avslutning på

Katthavets industriområde

och tillför detta nya

kvaliteter.

Här ges plats för nya

verksamheter i attraktivt

läge och bostäder med

hamnutsikt.

Nya byggnader som

relaterar till industriområdet

och HSB-området i skala

och riktning snarare än den

gamla staden. På sikt kan

nya siktlinjer och gator tas

upp från Katthavet över

järnvägen mot Vänern och

Katthavshamnen.

sjöhagaparken
Sjöhagaparken, det gröna

stråket, förlängs ut i Vänern

och ökar stadens kontaktyta

med vattnet.

Omkringliggande områden

och bostadsområden i öster

får en tydligare koppling till

Vänern och strand-

promenaden.

Mariestad vänder åter framsidan mot

Vänern. Ett nytt lager av koncentrerad

bebyggelse och tydligt definierade

mellanrum bildar ett sammanhängande

vistelsestråk längs vattnet.

Förslaget ska ses som en spelplan över

vad som kan bli, som vill inspirera och

locka fram initiativ och drömmar.

Jazzbrunch vid konferens-/kulturcentret.
1.

från kyrkan ner mot hamnen
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klubbhus

båtklubb förråd
hamnbodar, verksamheterbensinstation båtar

tillfällig tilläggningsbrygga

tillfällig tilläggningskaj för större båtar

bruksyta båtklubb

tillfart för nyttotrafik

till båtklubb och hamn

södervänd trappa

ger sittplatser

platsbildning

stadsbadet

parkering

20 platser

parkering

16 platser

trapphus

kontor/ bod

parkering

30 bilar

boule

streetbasket

lekytor

beach-

volley

stadsbadet

hotell 100 rum

3+1 vån

spa-anläggning

3 vån

bostäder ca 20 st

800 m² verksamheter

2-3 vån

radhus

konferens- och

kulturcenter
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våg-

brytare

bryggor

småbåtar

bostäder och

verksamheter

strand-

vägen

befintliga

byggnader

järnvägen katthavets industriområde

främst verksamheterkajmiljöbostäder och

verksamheter

småbåtsrelaterad

verksamhet

sjösättnings-

ramp

parkpir ny parkerings-

plats

bef parkering

karlsholme/

folkets park

HSB brf

strandgården

genom-

fart

kaj
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3.
Vi går till båtklubben och tar en glass.

4.
Picnic och bad längst ute på piren.

5.
Stadsbadet, Vänerns metropol.

6.
Himlen och de höstfärgade träden speglas i dagvattendammen.

7.
Vinter vid Katthavshamnen.



III: kajen i katthavshamnen 1:400

korttidsparkering för båten

bänk

Stra
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n

parkering

parkering

sjösättningsramp

plan för båtrelaterad verksamhet

så som sjösättning, uppställning och underhåll

dagvattendamm

bostäder ca 20 st

750 m² verksamheter

bostäder ca 25 st

800 m² verksamheterbostäder ca 25 st

1000 m² verksamheter

katthavshamnen

6 vån

6 vån

2 vån

2 vån

5 vån

2 vån

2 vån

trafik
Gatustrukturen på piren byggs upp enligt

rutnätsprincip som ansluter till det befintliga gatunätet

vid Hamngatan/Nygatan i två punkter.

Gatan längs pirens östra sida, strandsidan, ses som

huvudgata som "matar" området med trafik.

Gatan längs pirens västra sida ses som gårdsgata där

trafiken får köra på de gåendes villkor. Eventuellt kan

denna stängas av för trafik under vissa tider av dygnet

eller året.

De två gatorna i nord-sydlig riktning kopplas samman

av flera mindre öst-västliga kvartersgator dit

parkeringen för området koncentreras.

Bostadskvarteren löser parkeringen inom sina tomter.

Under hotel och konferens byggnaderna göms ett

parkeringsgarage.

Strandvägen stramas upp med gång- och cykelstråk på

båda sidor om vägen.

hamn
Den östra hamnen ersätts av Katthavshamnen och en

yttre hamn. Genom att den östra hamnen försvinner

stärks Mariestads kontakt med Vänern och det blir

möjligt att anlägga ett stadsnära bad.

En omfördelning av fyllnadsmassorna från mitten av

1900-talet görs, där delar av massorna från Katthavs-

hamnen används för att skapa Sjöhagaparkens udde.

Pirens västra strandlinje förändras för att skapa ett

större hamnrum där också den yttre handelshamnen

tas i anspråk för fritidsbåtar. Utschaktade massor från

piren kan användas till att höja dämningshöjden på

piren för att förekomma översvämningar.

Beroende på det kommande behovet av fler båtplatser

grävs hamnarna ut efter hand. Dagens behov på 750

båtplatser tillgodoses med god marginal då Katthavs-

hamnen och yttre handelshamnen ersätter dagens

marina på pirens östra sida. Med fullt utgrävda

marinor skapas plats för drygt 1030 båtar.

bebyggelse
Piren har förutsättningar att bli en av stadens och

Vänerregionens mest eftertraktade stadsdelar. Här

skapas boende med vattenutsikt åt minst två håll, tio

meter till stranden och båtplatsen mitt i Mariestad. En

varierad småskalig bebyggelse för olika familjetyper

med både radhus och mindre flerfamiljshus.

Längs den västvända hamnsidan är bebyggelsens fasad

strikt med möjlighet till verksamheter i bottenplan.

Mot stranden är fasaden mera upplöst där byggnad-

erna tillåts variera i utbredning. Mot staden föreslås

den nya bebyggelsen gå ner i skala så att det ursprung-

liga Mariestad på åsen fortfarande framträder och bi-

behåller sina utblickar. Konferenscentret reser sig

högre än omgivande bebyggelse och relaterar till silon,

Norra skolan och Domkyrkan.

Längs Katthavshamnen och Strandvägen kan ny be

byggelse skapas som tar upp riktning och skala från

Katthavet och HSB området och innehåller kontor

och bostäder med kommersiella lokaler i bottenplan.

grönstruktur
Folkparken på Karlsholme bevaras och tydliggörs.

Den vassklädda strandkanten väster om Karlsholme

rensas och ersätts av sandstrand. Vegetationen öster

om Karlsholme ersätts av Katthavshamnen och ny

bebyggelse. På så sätt träder Karlsholme åter fram

som en grön vassbeklädd udde.

Strandvägens allé binds ihop med fler alléträd då

Strandvägen byggs om. Också Hamngatans allé för-

stärks med kompletterande alléträd som sträcker sig

ner till Esplanaden.

dagvatten
De befintliga dagvattenledningarna leds till två större

dagvattendammar vid Sjöhagaparkens udde och

gränsen mellan Karlsholme och Stadsbadet. Dag-

vattnet samlas och bildar tydligt definierade rum och

målpunkter i parkerna. Dagvattendammarna utformas

med stora synliga vattenytor i nivå med dagvatten-

ledningarna. Sidorna är sluttande gräsklädda ytor som

hanterar dagvattnets fluktuationer. På vintern kan

dagvattendammarna frysa till för skridskoåkning.

I de nya områdena tas dagvattnet omhand lokalt inom

varje kvarter.

tidsperspektiv
Mariestads hamnområde kan utvecklas under en lång

tid där de olika delområdena kan bebyggas

oberoende av varandra. Ny bebyggelse och

schaktningar/hamnbygge kan och bör ske i flera

etapper.

Under tiden föreslår vi att piren fortsätter att

användas som båtuppställningsplats på vintern.

Genom att placera båtarna efter det framtida

stadsmönstret skapas en bild av framtiden.

MOTTO under asfalten finns en strand
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400 båtar

400 båtar230 båtar

11.000 m² verksamheter
80 bostäder

150 bostäder
hotel/konferens

3.000 m² verksamheter

8.
Mariestads nya siluett.


