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Mariestad - Vänerns Pärla
Mariestads historia började på allvar
1583 när Gustav Wasas son hertig Karl
grundade staden. Hans gemål Maria gav
staden dess namn. Mariestad blev en
viktig handelsstad genom sitt läge vid
Tidans utlopp i Vänern och hertig Karl,
sedemera Karl IX insåg tidigt värdet av
en hamn i Vänern för att stimulera
handeln. Aktiviteter knutna till vattnet
har allt sedan dess varit ett signum för
Mariestad.

Domkyrkan, som på ett imponerande sätt
reser sig mot skyn mitt i Gamla stan,
utgör ett karaktäristiskt landmärke från
både sjö och land. Den vackra trähus-
bebyggelsen kring kyrkan finns fortfa-
rande kvar och har på Näset i norr
inslag från tiden före den stora branden
1693.

Mariestad är idag en stad i utveckling,
som präglas dels av statliga och regio-
nala förvaltningar däribland länssty-
relse, rättsväsende och ”landsting”
dels av de två stora industrierna Metsä
Tissue pappersbruk och Electrolux
vitvarufabrik. Mariestad är även han-
delscentrum för de omgivande mindre
orterna och landsbygden.

Staden och kommunen ligger i den
vackra norra delen av Västergötland där
slätten, ängarna och hagarna möter den
vildare naturen i bl a nationalparken
Tiveden. Mariestad ligger vid en vik av
Vänern som avgränsas från Storvänern
av Torsöskärgården, där det finns rika
möjligheter till bad, båtliv och andra
naturupplevelser.

Sommartid lockas turister av det natur-
sköna och vattennära läget. Det är
främst aktiviteter kopplade till Vänern,
skärgården och Göta kanal som efterfrå-
gas. Göta Kanal, ett av Sveriges största
byggnadsverk genom tiderna, har sin
första sluss i Sjötorp, ett par mil norr om
Mariestad. Kanalens västgötadel invig-
des 1832. Även det natursköna och
spännande Lugnåsberget med sina
kvarnstensgrottor sydväst om staden
förtjänar att nämnas som ett av kommu-
nens många besöksmål.

Mariestad har ett bra kommunikations-
läge utmed E20 mellan Stockholm och
Göteborg. Tågförbindelse finns till båda
storstäderna. Tätorten har ca 16 000 och
kommunen ca 24 000 invånare. Inom en
dryg timmas bilresa bor ca 750 000
människor.
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Allmän tävling om
Hamn- och strandområde

Mariestads kommun inbjuder till en allmän tävling kring Mariestads
”vattenfront” från småbåtshamnarna i väster till cirkusplatsen och Strand-
gården i öster.

Mål
Målet med tävlingen är att utifrån en helhetssyn utveckla strand- och

hamnområdet till att bli ett av Vänerområdets mest attraktiva områden för
fritid, boende, handel och andra verksamheter.

Tävlingen
Tävlingen genomförs som en allmän tävling. Avsikten är att få fram lång-

siktigt hållbara idéer med ambitionen att stärka stadens identitet och attrak-
tionskraft som den vackraste sjöstaden i Västra Götalands inland. Tävlings-
uppgiftens komplexitet och mångfald förutsätter kompetens inom flera
kunskapsområden. Arrangörerna bedömer att följande kunskapsområden
bör finnas representerade hos de tävlande.

- Stadsbyggnad/planering/byggnadsgestaltning
- Landskapsplanering
- Trafikplanering
- Hamnar och annan vattenplanering
- Ekologi
- Konst och ljussättning

Tävlingsområde

U
tg

iv
et

:
St

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

re
t, 

M
ar

ie
st

ad
s 

ko
m

m
un

Fo
to

n:
Bo

 J
on

ss
on

, J
an

 F
le

is
ch

m
an

, T
ho

m
as

 S
am

ue
ls

so
n 

m
 fl

.
K

ar
to

r:
An

n-
C

ha
rlo

tte
 E

rik
ss

on
La

yo
ut

:
Bo

 J
on

ss
on

Tr
yc

k:
R

un
it 

AB



4

Platsen
Mariestad har ett av mellansveriges mest attraktiva lägen för boende,

arbete och fritid med sina långa stränder mot Vänern, varav många i väster-
läge.

Tävlingsområdet består av ett 50-100 m brett strandområde, som grän-
sar till Mariestadssjön - en stor vik av Vänern. Läget är enastående med
utsikt mot Torsöskärgården, Östersundet och Viknässundet. I de båda sunden
skymtar Storvänern i norr respektive väster.

Tävlingsområdet har en enorm potential för att skapa närkontakt mellan
staden och vattnet och därmed stärka Mariestads identitet som sjöstad.

Tävlingsområdet utgör kommunens absolut viktigaste resurs för att göra
staden än mer attraktiv för boende och fritid samt indirekt för att skapa nya
verksamheter och investeringar inom näringslivet.

2004: Gamla stan och
domkyrkan sett från västra
småbåtshamnen.

Inom tävlingsområdet pågår just nu en strukturomvandling i flera avseen-
den. Vid den inre hamnen, kring siloanläggningen, pågår utbyggnad av en
mindre anläggning vars huvudsakliga verksamhet är försäljning av båt-
tillbehör. Montering av tillbehör på båtar kommer även att utföras.

Fartygstrafiken till den yttre handelshamnen har nästan upphört. Behov
av järnvägsanslutning till hamnarna är litet eller inget alls. Ny form för
upplåtelse av småbåtshamnens verksamhet har diskuterats.

Inom Karlsholme Folkpark, på den trädbevuxna udden, minskar de stora
arrangemangen och befintliga byggnader är i stort behov av upprustning
eller nybyggnad.

Olja tas inte längre in till Mariestad sjövägen och avveckling av anlägg-
ningen har aviserats. Områdena kring oljecisternerna används för tillfälliga
verksamheter i avvaktan på en strategisk framtidsplan för området.

Bilderna ovan visar lågt utnyttjade
strandområden.
Övre: Parkytor norr om Gamla stan.
Undre: Impediment öster om
oljecisternerna.

Beskrivning av tävlingsområdet

Del av tävlingsområdet med Karlsholme i bakgrunden och hamnpiren i förgrunden.
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Historik
Huvuddelen av tävlingsområdet ligger på utfylld mark, vilken tillkommit

under de senaste 40 åren. Utfyllnaden av hamnområdet norr om Gamla stan
påbörjades i slutet av 1950-talet och pågick fram till 1970-talet. Västra
småbåtshamnen byggdes 1960-62. Den yttre handelshamnen etablerades
mellan 1970 och 1975. Vänerhamn AB drog sig ur Mariestads handels-
hamn 2003. Siloanläggningen - Centralföreningen - byggdes i trä i inre ham-
nen på 1920-talet och bestod i denna form till 1966 då den revs och bygg-
des upp i betong. Östra hamnen påbörjades 1968 och har haft ungefär nu-
varande utseende sedan 1977.

HSB:s gula tegelhusområde norr om bangården byggdes under åren 1964-
1969. För att ge plats åt dessa bostäder revs en äldre blandad bebyggelse
med bostadshus, snickeri, bryggeri och andra mindre verkstäder.

Strandområdet öster om Karlsholme och HSB-området började fyllas ut
efter 1960 och utfyllnaden pågick inpå 1970-talet. Oljedepån etablerades
på den nyutfyllda marken i slutet av 1960-talet. Innan utfyllnaden påbörja-
des i denna del av staden, gick järnvägen på bank genom det s k Katthavet.

Karlsholme består idag av både en naturlig udde, Skarnholmarna och
utfyllnad däremellan. Redan på 1800-talet anlades ett privat parkområde på
holmarna, där det arrangerades fester bl a i IOGT:s regi. Folkparken etable-
rades av en nybildad folkparksförening 1928.

Under en period fanns ett kallbadhus som nåddes via en lång brygga i
ungefär Nygatans förlängning. Kallbadhuset revs 1935.

Gamla stan med sin för hela staden karaktäristiska ”sjöprofil”  gränsar i
Hamngatan/Nygatan till tävlingsområdet. Gamla stan med bl a domkyrkan
från 1593 utgör riksintresse för kulturmiljön. Några av de äldsta bostadshu-
sen ligger i den norra delen - Näset - av stadsdelen. Se även övriga tävlings-
handlingar.

1948 utgjordes huvuddelen av tävlingsområdet av vatten- och vassområden.

Övre:Kallbadhus som revs 1935.
Undre:Utfyllnad av yttre hamn-
området har just påbörjats.
Bild från 1960.

Trol. 1910-tal: Gamla stan och
domkyrkan sett från NV. Vattnet
ansluter direkt till Gamla stan.

Hyreshus från 1960-talet.
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Nuvarande markanvändning
I tävlingsområdet ingår den yttre delen av vågbrytaren, vilken skiljer hamn-

inlopp och de västra hamnbassängerna från Tidans mynning. Till tävlings-
området hör även farleden öster om vågbrytaren, vilken leder till både inre
och yttre handelshamnar samt till den västra småbåtshamnen. Farleden tra-
fikeras av s k vänermaxbåtar (13x88 m), vilka huvudsakligen lastar spann-
mål vid siloanläggningen söder om tävlingsområdet.

Det yttre hamnområdet hyser idag platser för vinteruppställning av små-
båtar samt den yttre handelshamnen. Godsmängden vid den yttre handels-
hamnen har minskat från som mest ca 30 000 ton till ca 5 000 ton år 2003.
Handelshamnens inhägnade område nyttjas bl a för upplag av plåt medan
magasinsbyggnaden står tom.

Siloanläggningen vid den inre handelshamnen kompletterades 2000 med
fem plåtsilos och är i fullt bruk med inkommande spannmål via lastbil eller
traktorekipage och utgående via lastbil eller fartyg.

På hamnområdet ligger rester av järnvägsspår som tidigare lett till både
inre och yttre hamnar.

Längst ut på vågbrytaren mot väster ligger Sjöfartsverkets arbetsplats för
bl a utprickning av farleder. Här finns också utrustning för lossning av olje-
produkter som via en ”pipeline” både ovan och under mark leds till olje-
cisterner i den östra delen av tävlingsområdet.

Norr om Gamla stans rundade avslutning mot norr ligger Segelsällskapets
(MSK) klubbhus, beachvolleyplan och boulebanor. Grönytorna  kring dessa
fortsätter österut till Karlsholme folkpark med den s k Jubileumsteatern, en
dans- och föreningsbyggnad samt en servering med vissa konferens-
möjligheter.

Sydost om folkparken ligger parkeringsytor och impediment. Därefter
följer kvarvarande oljecisterner med utlastningsanordningar för tankbilar.
Området kring cisternerna används idag för uppställning av bussar och för
lagring av diverse elektriskt materiel.

Efter detta område finns stora öppna impedimentytor med bl a en asfal-
terad parkeringsplats, som används av intilliggande kontorsfastighet. Den
nyttjas också vid tillfälliga arrangemang av typen gästande cirkusar. Del av
parkeringsytan används av skateboardåkare m fl. Längst i öster ligger Cirkus-
platsen där gästande cirkussällskap huserar med tält, fordon, djur m m un-
der ett par dygn. Cirkusplatsen avgränsas mot öster av vegetation runt Strand-
gården - ett äldre bostadshus, vilket används som fritidsgård.

Utmed stranden från hamnområdet i väster via Karlsholme och österut
finns en grusad gång- och cykelväg, vilken ingår i den s k ”Hälsans stig”.
Själva strandkanten består mest av grov och oregelbunden stenskoning där
det växer både vass och sly.

Yttre hamnområdet

Sjöfartsverkets arbetsbod

MSK:s klubbhus

Kajen utmed västra hamnen.
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Jubileumsteatern ligger på
strandkanten.

Impediment och oljecisterner Gc-väg utmed stranden.

Naturre-
servat

Bad Sim-
bassäng

Småbåts-
hamnar

Högstadium,
gymnasium

Centrum

FörskolaSjuk-
hus

Tennis-
banor

Sommar-
servering

HamnCamping

Båt-
gård

Badhus Högskola
Dacapo

Sjöhaga-
parken

Karls-
holme

Stockholmsvägen

”Cirkus-
platsen”

Järnvägs-
station

Gamla
stan

Bostäder

”Katt-
havet”Bostäder

HSB brfTidan

Oljecisterner

Mariestadssjön
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Hamnar, kajer, uppställningsplatser m m
Västra hamnen har idag ca 280 fasta båtplatser för båtar med ett djup-

gående upp till ca 2,5 m. Den östra hamnen innehåller ca 470 platser för
båtar med ett djupgående upp till ca 2 m. Djupet varierar inom hamnen.  Av
sammanlagt ca 750 platser hyrdes år 2002 ca 200 av boende utanför Marie-
stads kommun. På hamnområdet finns ca 200 vinteruppställningsplatser.

Vid Mariestads Segelsällskaps klubbstuga finns en allmän sjösättnings-
ramp för trailerburna båtar. Längst i norr ligger en liten startkur för seglings-
tävlingar. På piren mellan Tidan och hamnen har Mariestads Vattenskid-
klubb sin depå och i Tidans mynning ligger deras åkområde.

Yttre handelshamnen har ett djup på ca 5 m och en ca 80 m lång lastkaj.
Inre handelshamnen, mitt för silon, används av fartyg för spannmåls-

transporter. Här finns en  ca 360 m lång lastkaj. Längst in i hamnbassängen
ligger inre hamnens fasta småbåtsplatser och gästplatser i direkt anslutning
till turistbyrån.

Hamnar m m

Västra
hamnen

Östra hamnen

Yttre
handels-
hamnen

Gäst-
hamnen

Karlsholme

Inre
handels-
hamnen

Tidan
Kaj

Startkur

Sjösättningsramp

Kaj

Turist-
byrån

Vattenskid-
klubben

Silo

Sjöfartsverket
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Vegetation
Vegetationen är sparsmakad och trivial inom stora delar av tävlingsom-

rådet, där huvudsakligen asfalt-, grus- och gräsytor avlöser varandra.
På några ställen finns naturlig eller planterad vegetation som är värd att

bevara, på andra ställen har vegetationen litet värde.
Gamla stan avgränsas av alléträd bestående av hamlad alm utmed Nyga-

tan/Hamngatan, vilka bör bevaras.
Längre norrut finns relativt nyplanterade träd på hamnområdets grön-

ytor, vilka kan ersättas.
Vid Karlsholme folkpark växer en del stora solitära träd som har bety-

delse för rumsbildning och miljö och bör bevaras i lämplig omfattning.
 Oljecisternerna omgärdas av planterade, idag något förvuxna popplar,

vilka sannolikt kommer att kännas än mer främmande när cisternerna tas
bort.

Utmed Strandvägen finns flera ansatser till alléer med varierande träd-
slag (bl a oxel) och placering i förhållande till gatan.

Större träd har mätts in och redovisas på kartmaterial tillhörande tävlings-
handlingarna.

Befintlig parkmiljö vid Karlsholme.

Vattennivåer - lägsta grundläggning
Vattenområdet närmast stranden är relativt grunt och bottnen är delvis

stenig. Vattendjupen framgår av det utdrag ur sjökort som medföljer tävlings-
handlingarna. Med hänsyn till högvattenytor skall byggnader inte placeras
lägre än + 46, vilket innebär att delar av tävlingsområdet måste fyllas upp
med ca 0,5-1 m.
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Ledningsnät m m
Inom tävlingsområdet finns flera utloppsledningar för dagvatten samt

utloppsledningen för renat spillvatten från stadens närbelägna reningsverk.

Spillvatten

Kommunen planerar att förbättra omhändertagandet och reningen av
dagvatten innan det når Vänern. Kartan ovan visar att det finns fyra utlopps-
punkter för dagvatten inom tävlingsområdet.Dagvattnet kan tas om hand
inom vatten- och strandområdet och längre upp i systemet. Tävlingsförslagen
ska principiellt belysa hur dagvattnet kan tas om hand och användas så att
det blir en resurs inom vatten- och strandområdet. Detta kan t ex ske genom
att dagvattnet hanteras i öppna system. Användning av dagvatten i öppna
system kan innefatta dammar, park- och trädgårdsanläggningar, bevattning
och recirkulering av dagvatten för olika ändamål.

Spillvattenledningen kan förlängas till en utloppspunkt på större avstånd
från stranden om detta är önskvärt för vattenkvaliteten.

Förslag till markanvändning inom den östra delen av strandområdet skall
beakta avståndet till reningsverket.

Trafik och parkering
Tävlingsområdet nås med fordon från Hamngatan/Nygatan och Strand-

vägen. Både Hamngatan och Nygatan leder trafiken genom stadens relativt
trånga centrum och är därför mindre lämpliga som tillfarter för mer omfat-
tande och tyngre trafik.

Strandvägen används idag för tyngre transporter till hamnområdet, då
den har anslutning till Stockholmsvägen via Katthavsvägen och Mariagatan
i öster, vilka är bredare och passerar genom mindre störningskänsliga indu-
striområden. Strandvägen är i förhållandevis dåligt skick och behöver rus-
tas upp. Parkering inom tävlingsområdet bör följa kommunens parkerings-
norm. Se övriga tävlingshandlingar.

Utloppspunkter för dag- och spillvatten. Reningsverket är markerat med blå ring.

Dagvatten

Dagvatten
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Nuvarande fritidsaktiviteter
Den hårdgjorda delen av hamnpiren används till stor del för verksamhe-

ter som är kopplade till fritidsbåtar. Området nyttjas endast i liten grad för
promenader och annat friluftsliv.

Beachvolleyplanen och boulebanorna norr om Gamla stan är allmänt till-
gängliga och nyttjas mer eller mindre sporadiskt under sommarhalvåret.

Karlsholme Folkparksförening arrenderar park och tre byggnader av
Mariestads kommun. Föreningen är livaktig och har själv eller genom ut-
hyrning i andra hand någon aktivitet i genomsnitt varje dag. Bland aktivite-
terna kan nämnas cirka fem större folkparksarrangemang utomhus under
sommaren och ett par marknadsdagar. Inomhus förekommer bl a danskurser,
bingo, annan PRO-verksamhet, konferenser, studiecirklar, auktioner, bröl-
lopp och andra privata fester. I den nyare västra lokalen bedrivs förutom
konferensverksamhet året runt även sommarrestaurang under maj-augusti.
I regel genomförs 3-5 större arrangemang per år under sommaren. Artister
som Carola, Ulf Lundell, Thomas Ledin m fl har, beroende av vädret, lockat
upp till ca 3 000 besökare.

Det sammanlagda antalet besökare i parkområdet är stort och beräknas
till ca 250 000 per år. En stor del av dessa besök sker vid gratisarrangemang
av typen auktioner, marknader, bilutställningar m m.

Bad förekommer inte inom tävlingsområdet, då vattnet hittills inte be-
dömts som lämpligt för detta ändamål p g a dag- och spillvattenutloppen.

Befintliga industrispår mot inre hamnen kommer att tas bort. Behovet av
spår till yttre hamnen är beroende av den framtida användningen. Tävlings-
förslagen får redovisa alternativ användning av detta område, varför även
spåren får tänkas bort.

Thomas Ledin besöker Karlsholme.
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Syfte
Tävlingens syfte är att ge idéer och finna lösningar till hur områdets olika delar

skall användas i framtiden samt anslå gestaltningsprinciper för området som hel-
het. Resultatet av tävlingen avses användas dels som underlag för kommunens
långsiktiga översiktsplan för tätorten dels som underlag för den närliggande ut-
vecklingen av hamn- och strandområdet. Förslagen skall vara långsiktigt hållbara.

Uppgiften
De tävlande skall presentera ett helhetskoncept för hamn- och strandområdets

utveckling med utgångspunkt i programmets mål om stadens närmande till vatt-
net. Idéer, lösningar och gestaltningsprinciper skall ta till vara, förbättra och
utveckla områdets unika läge samt stärka kontakten mellan vattnet och staden i
övrigt. Verksamheter får flyttas från nuvarande lägen om detta gagnar helhets-
lösningen. Utvecklingskonceptet skall kunna förverkligas etappvis, sannolikt un-
der en relativt lång period, varför konceptet skall tåla förändringar utan att helhe-
ten går förlorad.

I tävlingsuppgiften ingår att ge förslag till hur följande mål och funktioner skall
placeras, samspela och gestaltas med hänsyn till områdets kvaliteter och begräns-
ningar. Om den tävlande kommer med ytterligare förslag kan de beaktas.

Allmänna delmål
• Användningssättet skall tillföra staden nya verksamheter och kvaliteter.
• En intressant och händelserik strandpromenad skall skapas inom hela tävlings-

området för både besökare och stadens egna invånare.
• En spännande och intressant bryggmiljö bör tillskapas med plats för småskalig

handel, matställen (gärna kopplad till vänerfisket) och andra aktiviteter.

Gestaltning
• Tävlingsområdet ska som  helhet och i dess delar gestaltas med hög arkitektonisk

kvalitet vad avser bebyggelse, park, övriga anläggningar och områden.
• I Gamla stans närområde skall särskild hänsyn tas till denna stadsdels kulturhisto-

riska och stadsbildsmässiga värden. Se övriga tävlingshandlingar.
• Utsikten från staden mot vattnet skall tas tillvara på lämpliga ställen bl a skall

utblickarna mot sjön från Nygatan och från Stockholmsvägen via Sjöhagaparken
beaktas.

• Strandlinjen får flyttas eller utökas genom ytterligare utfyllnad eller urgrävning om
detta skapar väsentliga mervärden.

Båtar och småbåtshamnar
• Tävlingsområdet bör innehålla ca 1 000 bryggplatser för småbåtar, fördelade på ca

20 % - 6 m, ca 60 % 6-10 m och ca 20 % 10-14 m.
• Förslagen skall visa på lämpligt område för utveckling av en marina med sjösätt-

ningsramp, plats för mobil sjösättningskran, mastkran, mastförråd, spolplatta och
annan båtservice.

Tävlingsuppgiften
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• Vinteruppställning om ca 25 platser för stora fritidsbåtar (10-14  m) bör tillgodoses
i anslutning till sjösättningsplats, om detta inte visar sig olämpligt med hänsyn till
helheten.

Natur och parker
• Parkinslaget får gärna öka och bör ha ekologiska förtecken.
• Sjöhagaparken skall ges en förlängning till vattenlinjen genom den östra delen av

tävlingsområdet.
• Kombinationen attraktiv park och omhändertagande av dagvatten skall särskilt

studeras.

Centrum för friluftsliv, turism, konferensverksamhet och evenemang
• Kommunen har ambitionen att förstärka sin roll som centrum för besöksnäringen i

Väner- och Vätterlandskapen.
• Ett samlat evenemangsområde bör tillskapas med lokaler för konferens- och mäss-

arrangemang, där även nuvarande verksamheter inom Karlsholmeparken kan bedri-
vas. Området bör innehålla en flexibel lokal för ca 700 sittande besökare och ett
hotell med plats för minst 100 gäster, SPA- aktiviteter m m. Detaljutformning av
dessa byggnader ingår ej i tävlingsuppgiften.
Karlsholmeparkens nuvarande läge och byggnader behöver inte vara styrande om
annan plats ger ett bättre utnyttjande av tävlingsområdet som helhet.

• Kommunen verkar för att kontakten med skärgården förbättras. För detta ändamål
skall det avsättas område för charterbåtar för persontransporter och trollingfiske,
uthyrning av båtar, informationsanläggning för skärgårdsturism och nationalparken
Djurö m m.

• Kommunen verkar för förbättrad vattenkvalitet i området. Lämplig plats för stads-
nära bad med tillhörande uppehållsytor skall föreslås.

Verksamheter
• Möjligheten att erbjuda attraktiva arbetsplatser för icke störande verksamheter

skall belysas främst i lägen där bostäder inte är möjliga p g a avståndet till renings-
verket.

• Oljedepån med tillhörande ledningssystem skall tänkas bort. Cisterner får användas
för nya  ändamål om detta bedöms lämpligt.

• Handel som har fördel av vattennära läge bör ges utrymme i lämpliga lägen.

Boende
• Tävlingsområdet skall innehålla ca 150 bostäder i attraktiva lägen. Vid placering av

dessa skall bl a avståndet till kommunens reningsverk beaktas.

Gator, ledningar, farled
• Strandvägen skall redovisas med lämplig utformning för att utgöra huvudmatargata

för hela hamnområdet.
• Parkering redovisas enligt kommunens parkeringsnorm. Se övriga tävlings-

handlingar.
• Omhändertagande av dagvatten på ett naturligt sätt gärna inspirerat av biotop-

tänkande skall redovisas.
• Hänsyn till större ledningsstråk enligt tävlingshandlingarna kommer att värderas.
• Nuvarande farled skall även fortsättningsvis medge fartygstransporter till inre

handelshamnen.
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Presentation
Tävlingsförslagen skall redovisas på högst fyra A1-planscher i stående

format med minst följande innehåll:
• Plan i skala 1:2000
• Planer för delområden i skala 1:400
• Ev idéskisser på byggnader i skala 1:400.
• Relevanta sektioner.
• Vyer och andra illustrationer som beskriver bärande idéer varav minst ett

översiktsperspektiv över hela tävlingsområdet sett från Mariestadssjön och
med förslagets koppling till den befintliga staden. Översiktsperspektivet får
delas upp av utrymmesskäl.

• Beskrivande text som förklarar helhetsgreppet och strukturerar förslaget efter
användningsprinciper inom delområden.

• CD med kopior på planscher. Planscherna ska ha filformatet PDF och skall
kunna  användas för publicering i såväl tryckt form som på webben.

Bedömningsgrunder
Förslagen kommer att bedömas utifrån kommunens huvudmålsättning

att skapa en attraktiv koppling mellan stad och vatten samt inom denna ram
tillföra Mariestad nya verksamheter och kvaliteter.

• Huvudkonceptets innehåll och samverkan mellan olika funktioner.
• Konceptets inverkan på stadsbild och stadsplanering i angränsande delar av

staden såsom trafik och parkeringslösningar.
• Sociala aspekter i form av tillgänglighet, trivsel, mänsklig skala och trygghet.
• Bestående värden och underhåll.
• Rimlighet i genomförande i förhållande till stadens storlek.

Eventuella modeller kommer att avlägsnas från inlämnade handlingar innan juryn
börjar sitt arbete och således inte utgöra underlag för utvärderingen.
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Tävlingsbestämmelser
Vem får delta ?

Tävlingen är öppen för alla. Text skall redovisas på svenska. Tävlingen utan-
nonseras i augusti 2004.

Jury
Juryn består av följande personer:

Sten Bergheden (m) Kommunalråd (ordf i juryn)
Ulla Göthager (s) Oppositionsråd
Göte Andersson (kd) Byggnadsnämndens ordf
Björn Berggren (map) Kommunstyrelsen ledamot
Stig H Johansson (fp) Kommunstyrelsen ledamot
Jens Söder (s) Kommunstyrelsen ledamot
Bo Jonsson Planarkitekt, arkitekt SAR/MSA
Ola Kjellander Arkitekt SAR/MSA
Agneta Persson Landskapsarkitekt LAR/MSA

Sekreterare i juryn: Planeringschef Thomas Johansson
Tel: 0501-630 59
Fax: 0501-630 47
Mail: thomas.johansson@mariestad.se

Juryn kommer att kunna adjungera en teknisk kommitté som stöd för
bedömningsarbetet. Tekniska kommittén består av följande personer:

Lennart Bergqvist Kommunchef  (ordf )
Thomas Johansson Planeringschef
Leif Cederman Stadsbyggnadschef
Clas-Göran Crommert Miljöchef
Gunilla Broberg Kultur- och fritidschef
Ulf Wallgren Gatuchef
Anders Dagsberg Stadsträdgårdsmästare

Tävlingsfunktionär: Ann-Charlotte Eriksson

Adress: Stadsbyggnadskontoret
Esplanaden 5
Mariestads kommun
542 86 Mariestad
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Programhandlingar
Utöver detta program utgörs tävlingshandlingarna av:

• Turist- och informationskarta.
• Digital primärkarta med gräns för tävlingsområdet, trädbestånd, större ledning-

stråk m m.
• Värdetext tillhörande riksintresset Gamla stan.
• Utdrag ur sjökort.
• Digitala flygfoton.
• Parkeringsnorm.
• Översiktsplan 2003.

Utlämnande av programhandlingar
Programhandlingarna utlämnas av tävlingsfunktionären mot 500 SEK.
Avgiften skall sättas in på Mariestads kommuns postgiro 4795803-8

Talongen märkes ”Arkitekttävling 2004-001”. Avgiften återbetalas ej. Bi-
fogad anmälningsblankett kopieras, ifylles och insändes jämte postens kvitto
på inbetald avgift till tävlingsfunktionären.

Inlämning
Tävlingsförslagen skall vara inlämnade till tävlingsfunktionären via post-

eller budbefordran senast den 1 december 2004. Förslagen kan lämnas di-
rekt till tävlingsfunktionären samma dag senast kl 17 00.

Adress: Mariestads kommun
Stadsbyggnadskontoret
Att: Ann-Charlotte Eriksson
Esplanaden 5
542 86 Mariestad

Tel: 0501-63394
Fax: 0501-63389
Mail: ann-charlotte.eriksson@mariestad.se

Försändelsen skall vara märkt ” Mariestads vattenfront”. Kopia av kvitto
för försändelsen skall översändas till tävlingssekreteraren, märkt med motto
och med en kontaktperson som kan ta eventuella meddelanden utan att ano-
nymiteten bryts. Telefonnummer till kontaktpersonen skall anges.

Tävlingsförslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert,
märkt ”namnsedel” samt med förslagets motto på utsidan. Kuvertet skall
innehålla bifogad inlämningsblankett ifylld med förslagsställare och upp-
hovsman. Om ej annat anges kommer förslaget att returneras till denna
adress.
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Försäkring
För att täcka eventuella kostnader i samband med omtryck eller ny-

framställning av förslagen, kommer dessa att försäkras mot skadegörelse
till ett belopp av 5 000 kr per förslag.

Tider
Tävlingen utlyses i ”Arkitekten” och startar den 16 augusti 2004. Inläm-

ning av frågor skall ske senast den 1 oktober 2004.
Tävlingssvar utsänds senast den 15 oktober 2004.
Förslagen skall vara inlämnade anonymt enligt ovan senast den 1

december 2004.
Juryarbetet beräknas vara klart den 1 mars 2005.

Prissumma
För pris och inköp står 750 000 kr till juryns förfogande. Ett första pris

om minst 250 000 SEK kommer att delas ut. Lägsta belöning kommer inte
att understiga 30 000 SEK.

Bedömning och utställning
Bedömningen beräknas vara avslutad i mitten av februari 2005. Resulta-

tet kommer att meddelas de tävlande personligen samt allmänheten genom
Arkitekten och lokalpress. Tävlingsjuryns utlåtande kommer jämte even-
tuella bilagor att översändas till samtliga tävlande senast tre veckor efter
det att tävlingens resultat offentliggjorts. Tävlingsförslagen kommer i sam-
band med bedömningstiden att ställas ut offentligt genom arrangörens för-
sorg.

Uppdrag efter tävlingen
Uppdrag efter tävlingen kommer i första hand att avse projektering och

kvalitetsstyrning av den första genomförandeetappen och i den omfattning
som krävs för att tävlingsförslagets huvudgrepp skall hävdas i projektering
och genomförande.

Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören och Sveriges
Arkitekters tävlingsnämnd inte anses ha erforderlig erfarenhet och resurs
att handha uppdraget lämnas detta till honom i samarbete med erfaren fack-
man vald i samråd mellan upphovsmannen själv och arrangören.

Om förhandling om uppdrag inte inletts med vinnaren inom två år efter
tävlingens avslutande, erhåller vinnaren en extra ersättning motsvarande
tävlingsarvodet.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall samråd
ske med Sveriges Arkitekter.
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Publicering
Arrangör och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera förslagen. All

publicering kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn.

Ägande- och nyttjanderätt
Arrangören har den materiella äganderätten till förslagen. Förslagsställa-

ren har dock rätt att byta ut originalförslagen mot kopia.
Förslagsställaren innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till

sina förslag. Arrangören äger rätt att använda det samlade tävlingsresulta-
tet vid det fortsatta arbetet med strandområdet.

Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först
efter avtal mellan förslagsställaren och arrangören.

Tävlingsprogrammets godkännande
Programmet är upprättat enligt ”Regler för svenska tävlingar inom arki-

tekternas, ingenjörernas, och konstnärernas verksamhetsfält 1998”. Regler
och anvisningar gäller om inte programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka ansvarar för
tävlingens genomförande. Programmet är granskat  från tävlingsteknisk syn-
punkt av Sveriges Arkitekter.

Mariestad i juni 2004

................................ ................................
Sten Bergheden Ulla Göthager

................................ ................................
Göte Andersson Björn Berggren

................................ ................................
Stig H Johansson Jens Söder

................................ ................................
Ola Kjellander Agneta Persson

...............................
Katarina Nilsson
Sveriges Arkitekter
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Anmälan
Kontaktperson:  ...............................................................................

Adress: ................................................................................................

............................................................................................................

Tel: ............................

Postens kvitto på inbetald avgift skall bifogas anmälningen.

Namnsedel för mottot
Förslagsställare: ..................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

Upphovsman: ......................................................................................

.............................................................................................................

Adress: ................................................................................................

............................................................................................................

Tel: ......................................................................................................

Kuvertet skall vara märkt med ”Namnsedel” och motto.

Kopiera sidan, fyll i och skicka in.
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Stadsbyggnadskontoret
Esplanaden 5

542 86 Mariestad
Tel: 0501 - 63 000

MARIESTADS
KOMMUN


