




Förklaringar till tävlingen Mariestad

Mariestads vattensida har förendrat sig, det sätts nya tyngdpunkter, bestående förbindelser blir 
interpreterad, det söks efter en ny förbindelse till vattnet också med nya användningar.
Den nya situationen är präglad av olika utnyttjade områden, det hålls ihop av ett band, som bildas 
av vägen vid vattnet över sina olika stationer. Stationerna som tyngdpunkter av vägledningen 
utväcklas ur en gemensam färg- och formkanon av enkla gestaltade byggnadsformer, som i variation 
bestämmer utstyret av vägen. Det här bandet med sina entydiga bestämmelsepunkter bildar 
ryggraden till den stadsbyggliga utvecklingen av den nya vattenförbindelsen.

Vägens startpunkt är en merkantil präglad situation vid insjöhamnen, med utpräglingar som 
småtorghall, salustånd för torg, gastromoni och fl era handelsnyttjande som innehåller närheten till 
vattnet.
Det vidare loppet omsluter den ny skaffade temaparken i mellanområdet till utrundning av staden, 
som sysslar med historia, naturen och teknikens liv vid sjön. Parken är medveten gestaltat som 
open-air-park med motsvarande utställning. Vädret är beståndsdel av situationen, bara enstaka 
framställningar behöver ett väderskydd.
Vägens fösta höjdpunkt bildas av den nyskaffade byggnaden från segelklubben. Den 
innefattar segelklubbens rum, segeltillbehör och gastromoni. Här börjar den starka axeln från 
sportbåtshamnen, betonat genom ljusinstallationer, vilka för förbi hamnmästeriets byggnader till 
slutpunkten av kajen ett kafé, som också i ruggiga årstider är ett mål. 
Det nästa utstyre är bestämmt av övergången till temaparken och visar övergången till sjön.
Vägen fortsätter med en stadsklädd präglad vattenkant, som tillåter mångfaldiga förbindelser till 
vattnet: uppehåll, fl anera, meta, picknick osv. Och bjuder på besittningstagande. Höjdpunkten 
fi nner denna strandpromenad i avslutningen av hamnen och startpunkt för vänernturism, rumslit 
framställt genom turistinformationens byggnad med gastromoni etc. Den här orten fodrar efter 
rekognesering, här anlägger båtar som ska köra till skärgården, här kann man hyra båtar eller 
helt enkelt njuta att bryta upp till sjöss. Det vidare loppet av vägen öppnar det kulturella området
av kusten, jubiläumsteatret med det nyskapade, genom sitt tak prägnanta friluftteater. Han 
närmar sig den nästa fastpunkt, konferens- och mässcentrum i form av ett hotell med anslutande 
konferens- och mässområden, som synligt långt ifrån visar sin användning. I distansområdet till 
rengörningsverket bildas det här ett mellanområde med offentlig användning som haller för sport 
och mässa, friluftsidrottsplatser och lekskolor och fritidshem. Det här området delar strandvägen 
från den nyskapade bostadssbebyggelse vid sjön som likaså öppnar sig genom bandet. Framställt i 
fl erbostadshus fi nns här olika användbara stora och små lägenheter i en omgivning som är präglad 
genom det offentliga av vägen. Den differenserade situationen till vattnet, bildar en offentlighet, på 
andra sidan är dom till husen tillhöriga privatområden. Staden blir härigenom styrt vid bandet vidare 
stranden och slutar i en grönyta som bildar övergången till den angränsade stadsdelen.
Slutet av vägen i naturen, är i motsats till början, präglad av den naturliga förbindelsen till vattnet. 
Remsan slutar efter en bättre rengörning av vattnet i en badstrand, transpoterat i det inre genom ett 
simmbad, besatt med badhyddor, som ger naturen strukturen av det planerade.
Dom mångfaldiga stationer och områden visar: vägen är målet.
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