
2. TYPOLOGIER OCH KARRAKTÄR

CENTRUM
I Gamla Stan är gatorna definierade av byggnader. Det 
tomma området blir publikt, blir Stad (=förtätning).
Den här strukturen måste utvecklas för det nya 
hamnområdet, där en ny stadskärna kommer uppstå med en 
specifik karraktär. Många olika aktiviteter i gatuplanet 
(öppenhet, transparans och tillgänglighet). Symbolisk och 
Representativ publik användning. Verkstäder för båtar, 
affärer för båtfolk och besökare. Fiskrestauranter för familjer 
och gourméer. Ett hotell intill marinan, lägenheter för 
uthyrning till besökare och ett flexibelt auditorium för att 
användas av hela Staden. Kontorslokaler/loftvåningar har en 
optimal placering på första våningen, i relation till hamnen 
och staden. 

INFRASTRUKTURER
Järnvägs spår och vägar är kommunikation i stor skala, men 
skär av de mindre förbindelserna. Förr i tiden då man hade 
ett möte mellan två infrastrukturer uppstod en knutpunkt. 
Båtar och lastbilar, lastbilar och tåg, tåg och båtar. Punkten 
för möten och handel blir en speciell korsning. 
Här plaserar vi ett speciellt område: torg, terasser, scener, 
belvederes...
Åratal från idag ska den som besöker eller bor i Mariestad 
och går på en gata som följer en gammal järnvägs 
sträckning kunna skönja silver spåret från en annan tid. 
Viktigast av allt om man vill ha socialt liv och interaktion, om 
man vill att gator och torg ska vara mötesplatser så måste 
man möblera dem för att underlätta detta. Tillexempel med 
ordentliga trottoarer, gångvägar, multifunktionella trappor och 
bänkar, segel för skugga om sommaren och separat 
belysning för gående och för bilar. Vi måste förbereda 
platsen, och underlätta för olika aktiviteter och utveckling.

PARK
Parken betraktas som en plats för kultur aktiviteter. Mitten av 
parken är rensad från inåtvända, inomhus aktiviteter vilka 
istället är placerade längs parkens utkanter.
I parken finns utomhus scener för musik eller kultur 
evenemang; Jazz eller klassisk kammar musik, dockteater 
för barnen eller folkdans. Inomhus aktiviteterna är förlagda till 
parkens utkanter, där folk passerar, gående eller cyklande - 
med bibehållen transparans. Här finns även cafeer, toaletter 
etc färdiga för stora spontana stads/ kultur evenemang. 

BOENDE
I villa området är husen separata enheter som håller 
avståndet till gatan genom trädgården. Den privata sfären 
övergår i en glest befolkad gata. De nya områdena för 
bostadshus måste vara mer förtätade, och bibehålla marken 
öppen och för allmänheten. Gemensamt för alla är att det 
finns gemensamma ytor i stället för privata, i en öppen och 
avslappnande omgivning. Personlighet och avskiljdhet 
bibehålls, varje radhus (typ a+b) har en upphöjd terass med 
vy över Vänern och de öppna takvåningarna (typ c) i 
hamnen, har en vy över staden och båtarna, alla har egen 
ingång från gatan.

1. PLATS OCH HISTORIA

Mariestads Vattenlinjes Historia måste vara ett redskap 
för planeringen dess framtida utveckling. Vattenlinjen 
utvidgning, funktioner och infrastruktur - efterlämnade 
spår -kan användas i organiseringen av området i 
överensstämmelse med platsens logik. En plats specifik 
känsla uppnås genom att identifiera viktiga punkter på 
platsen - i historien eller samtiden - och ge dessa ny 
användning.

Genom stolthet över historien kan man  få till stånd en 
samexistens mellan historien och framtiden. Det gör den 
nya vattenlinjen annolunda från andra nya, pågrund av 
att ytterligare ett värde inkorporeras: Historien.

Området för tävlingen är en lämning efter den industri 
som var placerad utmed vattenlinjen. Ett articifiellt 
landområde skapades. Nu förändras användningen och 
strandlinjen ges tillbaka till Mariestad.

Följdaktligen kommer detta nya land bilda en urban länk 
mellan Vänern - Gamla Stan, både med social och 
kulturell karraktär, lägger man mångfald, förtätning och 
symbolik till hamnens atmosfär. Utöver dessa intentioner 
måste det historiska arvet hanteras varsamt. Karlsholme 
Folkpark och dess omgivning har en stark anknytning till 
naturen, vilket inte bör försvagas genom att en urban 
intensitet adderas till området. Man behöver skilja mellan 
två olika situationer: Den första, i hamnen, där Staden 
slutar och Vänern börjar, med en skarp kant i mötet. Det 
andra området, Karlsholme Folkepark, där Staden glesas 
ut ner mot sjön genom naturen vilken i sin tur skyddar 
gränsen mot Gamla Stan.
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3. SJÄLVGÅENDE OCH MIXAD ANVÄNDNING

Balansen mellan varje grupp av byggnader uppnås 
genom en lagom mix av aktiviteter i förhållande till 
sammanhanget. Detta gör det möjligt att utveckla alla 
områdena långsamt med bibehållen balans och autonomi 
i alla zonerna och utan att dessa är beroende av 
utvecklingen i området som helhet. Bostäderna ska 
byggas med enheter av kontor eller social service brevid 
eller nedanför. Kontoren ska byggas med enheter av 
affärer eller bostäder brevid för att skapa liv och rörelse i 
området under så många av dygnets timmar som möjligt, 
för att skapa mångfald och göra området attraktivt. 

Helheten fungerar bra med alla sina delar men delarna i 
sig själva är autonoma enheter -och fungerar uten 
helheten.

Låt oss föreställa oss Mariestads vattenfront som en 
trädgård. En trädgård har olika sorters plantor, några 
med kraftiga stammar, andra med mycket blad. Utmed 
den nya vattenfronten kommer det att finnas olika zoner. 
Varje zon kommer ha olika storlek, hirarkisk uppbyggnad, 
inre struktur, trots att elementen är dem samma (gator, 
torg, affärer, butiker, privata svärer, allmänna platser etc), 
precis som olika plantor kan ha liknande element men 
med en annolunda uppbyggnad. Vissa av plantorna kan 
ha en speciell blomma, som Gamla Stan har ett kyrktorn, 
och som det nya området kommer ha symboliska 
allmänna platser. 

badbryggor och solterasser som är vind och 
insyns skyddade och uppdelade med speciella 
områden för familjer, kvinnor och män.
halvvägs ut finns biljettkontoret, glasskiosk och 
terass med förfriskningar, underbara vyer och 
enstaka jazzkonserter.

sten och asfalt belagda ytor i utkanten av 
hamnen för vinteruppställning av 25-30 båtar. 
platser för försäljning av julgranar och sommar- 
och vintermarknader. installerade med tillgång 
till vatten och elektrisitet till marknadsstånden.

plats för mobil sjösättningskran

mastförråd och båtservice

uthus cocktail bar vid vattenkanten med 
möljighet att beställa från båten när du lägger till 
i hamnen.

hotell med plats för 100 gäster, och möjligheter 
av internationell standard. litet men exlusivt. 
övertäkt parkering för hotellet. 

gourmeét fiskrestaurant.

fiskrökeri.

multifunktionellt auditorium med sittplats för 700 
personer, festsal och kafeé/restaurant i ett öppet 
bottenplan.

familjevänlig fiskrestaurant med terass åt söder. 
förbunden med fiskaffären som innehåller en 
take-away sushi och den bästa rökta fisken i 
regionen.

båtbuss går till torsö, vilken är driven av 
photovoltaiciska celler. cykla får med tagas 
ombord.

båtuthyrning för dag- och fisketurer.

40 cm upphöjda träbelagda terasser, med olika 
pavilgonger ovanpå: allmänna toaletter, en 
parklek med första hjälpen och utrustning för 
lekplatsen. kafeé och mackbar.

kontrolerad lekplats med sandlådor, 
klätterställningar och olika spel. 

pir - bro med utsiktsplats, gårgenom ett område 
med ytväxande vatten reningsplantor och 
passerar en grupp med ångfontäner i sjön. att 
betrakta och se från.

lokaler för undervisning i kvälls och 
eftermiddags skolor, belägna i bottenvåningen 
för att kunna användas i förbindelse med 
utomhusaktiviteter, på övervåningen kontor eller 
bostäder.

basketplaner, volleybollplaner och 
skateboardramper.

stenbelagt torg med vatten tema på platsen för 
de gamla oljecisternerna: bassänger, fontäner, 
vatten lekar, pilträds rening av grå vatten. 
möjlighet till parkering vid större evenemang.
informationshus och ekologiskt centrum med 
utställningar, historia och utrustning.

radhus, kompakt men attraktivt med privata 
terasser och mooring. två lägenhets storlekar 
blandade och med gemensamma hus i varje rad 
för delade hemkontorsmöjligheter. photovoltaic 
paneler i taken för elektrisitet, återvinning av 
regnvatten och 0-energihus.
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 STRATEGIER OCH KONSEKVENSER

Vägen till att göra Mariestad Vattenfront till ett attraktivt 
och självgående område är lång, de första stegen måste 
vara de rätta för att det ska bli en succe' från början.

1) Vatten kvaliteén måste förbättras
För att omvandla området till en njutbar vattenfront - 
måste vattnet kunna vara helt avnjutbart. 
Hur: Avloppsvattnet måste renas bättre, eller, framtills 
detta är möjligt, måste utloppet av vatten från 
reningsverken flyttas längre bort från kustlinjen. 
Dagvattnet skall om det behövs renas i biotopiska zoner 
so att det när det rinner ut i Mariesjön, via nya kanaler 
eller fontäner, är rent.

2) Förbinder områdena - länkar Staden med vattnet
För att kunna njuta av det här området med dess vyer 
över Vänern och glimtar av öar måste det kännas 
inbjudande att använda det... att använda området är att 
förbinda Staden med vattnet.
Hur: Redan i dess nuvarande tillstånd skulle skapandet 
av ett gångstråk som är bra "möblerat" bli en stor 
inbjudan till användning. Ett kraftfullt tecken på att vi bryr 
oss om och att detta är ett område för alla att njuta av.

3) Skapa referens punkter eller landmärken
Några punkter av stor förbättring och förändring kommer 
att dra ett intresse till området och få stor genomslags 
kraft. Med vatten och vyer på ena sidan och ett 
sammanhängande gångstråk skapad, så är nästa steg 
mer öppet...men det måste vara ett landmärke.
Hur: Det finns två platser som är lockande att börja med; 
Den första är de oanvända oljecisternerna (riva ner och 
återuppbygga ett interaktivt, ekologiskt torg kommer att 
verka som en signal mot en grönare och mer ekologisk 
framtid för Mariestad). Den andra är industriområdet ute i 
hamnen (riva ner och reparera ytan och hamnkanten till 
en urban standard kommer verka som en signal mot en 
ny nöjesbetonad och inbjudande brygg miljö). Mellan 
dessa båda går det urbana stråk som länkar området 
med Gamla Stan. En full cirkel har blivit skapad.

4) Skapa densitet, byggnadernas användningsområde, 
återupprättande av parken
Valen för fortsättningen efter de grundläggande stegen är 
mer komplicerade. Nu gäller det att komplettera det som 
påbörjades för länge sedan (Parken) eller att fortsätta 
med det som just påbörjats (byggnaderna).
Hur: Exploatering i faser är bara möjlig om man kan 
skapa självgående enheter eller grupper av byggnader, 
med en mångfald av funktioner inom varje kompakt 
grupp.
På det här sättet kommer varje grupp fungera i sig själv 
innan nästa kommer på plats och kan upprätthålla en 
daglig aktivitet. För att också göra Karlholme Folkpark 
mer till en fungerande park, frigöra dess centrum från 
gamla nergångna byggnader och istället skapa aktiviteter 
längs med kanterna.

4. KATALOG OCH PLANGUIDE

Det här förslaget syftar till att ge en strategi, en guide för 
utveckling och att presentera en plan som kan ses som 
vårt förslag till en ideal design för ett framtida Mariestad.
Med en tydlig strategi för autonoma enheter 
sammanflätad i en balanserad planläggning, är det viktigt 
att förklara logiken i för den föreslagna 
mångfunktionalieten så väl som ett globalt, följdriktigt 
arkitektoniskt språk. 
Katalogen beskriver alla funktioner som förekommer, var 
de är placerade, hur de ser ut och kan interagera med 
förbipasserande.

Generell arkitektonisk guide:
Flexibilitet och multifunktionell användning måste vara 
underordna sig några fasta ståndpunkter:
De nya områdena måste utvecklas med sin omgivning, 
så även om vissa faser kräver att större områden bli 
exploaterade åt gången, så måste områdena tillåtas att 
växa fram på ett succesivt sätt så att inget blir 
dominerande. Byggnaderna i Gamla Stan är en additativ 
framväxt av individuella byggnader, grupperade. Denna 
typologi återkommer i förslagets övergripande design 
som ett sätt att fragmentera grupper av byggnader - sett 
från stadens centrum eller sett från sjön. I anpassningen 
till Gamla Stan föreslår vi olika förhållningssätt: 
Användande av traditionella matrial och låta dem 
dominera området men använda dem på nya sätt. 
Genom användning av traditionella och välkända 
karaktäristika så som sadeltaket. Genom uppbrytning av 
strikta former och siktlinjer, för att ge vyer och leka med 
fasaduppställningar.
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MATERIAL:

TRÄD

(NATURFÄRGAT & RÖTT)
GLAS
BETONG

BELÄGGNINGAR:

TRÄD
GRANIT/ BASALT 

MATERIAL:

TRÄD

(NATURFÄRGAT & RÖTT)

BELÄGGNINGAR:

TRÄD
GRANIT/ BASALT 
SAND/GRUS

MATERIAL:

TRÄD (SVART & RÖTT)
METALL
GLAS
BETONG

BELÄGGNINGAR:

GRANIT/ BASALT 
ASFALT
(PIGMENTERAT)

TRÄD

INFO-PUNKT

VÄLKOMMST CENTER

(VÄNERN+HISTORIE+EKOLOGI)

FÖRSTE HJÄLP PÅ LEKPLATS
TOALETTER

MASTKRAN

MASTFÖRRÅD

SJÖSÄTTNINGSRAMP

SJÖSÄTTNINGSKRAN
SPOLPLATTA

PLATS FÖR 

VINTERUPPSTÄLLNING

(25-40 STORA BÅTAR)

TOTAL = 3000 meter

VERKSTÄDER

BÅT-VERKSOMHETER

TOTAL = 1000 båtar

PARK RADHUS'LOFT'-LÄGENHET
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6. LÄNKER OCH FÖRBINDELSER

De zoner som är intressanta för allmänheten är 
placerade i tävlingsområdets yter punkter för att attrahera 
folk att utnyttja hela området.

I mitten ligger Karlsholme Folkpark.

Två gångstråk förbinder den östra delan med den västra. 
Den ena är en lugn och naturlig rörelse utmed vattnet. 
Det möter och förenar vatten och land. 
Den andra är hårdgjord, för gående, cyklande,
rullskridskoåkning etc. och definierar gränsen mellan stad 
och natur och länkar staden olika delar. Den betraktas 
som ett skydd för parken men ska också visa dig 
parken…den har flera aktiviteter länkade till sig och 
passerar paviljonger, torg, skateboard ramper. De båda 
gångstråken är länkade sinsemellan med grusgångar 
som korsar parken.

7. KVALITEEN PÅ VATTENET

Kvaliteén på vattenet I Mariesjön måste förbättras för att 
det över huvudtaget ska finnas något intresse och garanti 
för utveckling av området. Orsakerna till de dåliga vatten 
värdena är flera, en är avloppen från staden och en 
annan dagvattenet från tak och gator. 

Det finns tre utsläpp för dagvatten i sjön längs kustlinjen. 
Det här vattnet kan bli renat, om det behövs, I 
parkområdet innan det kommer fram till sjön. Reningen 
kan utföras utefter ledningarna, med biotopiska tekniker, 
men med olika uttryck vid olika punkter.

På Cirkus platsen, där oljatankarna brukade vara, får vi 
chans att kombinera natur och kultur. Detta är den 
centrala platsen för vattenreningens pedagogiska aspekt. 
Den här platsen blir den symboliska länken mellan 
dåtidens tunga industri och den nya ekologiska 
framtiden.

I avtrycken efter oljecisternerna kommer det att bli 
bassänger. Dessa kommer att ha många sociala syften, 
man kan lära sig om historien och ekologi, barnen kan 
bada och på vintern blir det en plats för skridsko åkning. 
Dagvattnet ledas genom kanalerna i den östra delen av 
parken, efter att ha passerat genom en pil-zone för 
rening. Det kommer användas i bassängerna och i 
lekfulla fontainer på det nya cirkus torget… och i det 
västligaste utflödet är en ångfotain utplacerad i sjön 
omgiven av ytväxande reningsplantor.

5. EKOLOGI

Förslaget syftar till en ekologisk plannering, där 
byggnaderna och deras användning ger en minimal miljö 
belastning, där parken sköts utan kemikalier, gående och 
cyklande uppmuntras, gråvattnet renas, där solenergi 
används istället för konventionella energilösningar och 
där den generella planläggningen av funktioner syftar till 
att spara energi.

Parken är urban, med alla de aktiviteter och funktioner 
som det innebär. Krav på energi användning kommer att 
uppstå och då är solenergi högsta prioritet. 

Placerande av funktioner . Nu för tiden är privat bilismen 
en större ekologisk bov än till exempel uppvärmingen av 
bostäder. Därför är det viktigt att städer byggs kompakt 
och har faciliteter nära hemmen för att minska 
transporter. Vilket också gör icke förorenande transporter 
enkla och bekväma; gående i skydd, ordentlig 
cykelparkering, busshållplatser nära hemmet. Bussarna 
kan vara elektriskt drivna och mindre, men mer frekventa.
Arbete från hemmet eller mycket nära är föreslaget här, 
multifunktionell användning av de olika områdena. 

Byggnaderna själva ska vara byggda för det senaste 
nyheterna i låg-energi konsumtion, både i byggfasen och 
i användningen. Byggnaderna ska vara kompakta. 
Solavskärmning utomhus och inomhus som producerar 
energi från solen, och inte bara ger skugga. Hög 
värmebevarande massa för att ge en jämn inomhus 
temperatur, mindre behov av avkylning och uppvärming 
och möjlighet till passiv solenergi. Bostäderna ska alla 
vara byggda till passiv hus standard, vilket betyder att 
husen är så väl isolerade att ingen uppvärming med 
element är nödvändig, forcerad mekanisk ventilation med 
värmeväxlare som enkelt kan anslutas photovoltaic 
cellerna på taket och fasaden.

Matrialen som används ska vara lokala, reparerbara eller 
återvinningsbara och kända för att åldras snyggt. Man 
skulle kunna tänka sig att Mariestad utför en serie 
expriment byggnader, i linje med ekologiska 
målsättningar, användandes alternativa ekologiska 
matrial. Hög-teknologiska solenergi lösningar i hotellet, 
bygga med strå och snäckskal i parkens informations 
centrum…
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RADHUS, kompakt men 
attraktivt med privata 
terasser och mooring. 
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