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Fisketorget
Normal vattenmedelnivå

100 års vattennivå

50 års vattennivå

7

6

4

3

2

1

5

Ny gästhamn 
ger gästerna som anländer med båt till staden en mer central 
entré och skapar ett mer levande område.

2

Ny gång- och cykelväg
för att få en närmare kontakt med vattnet och för att inte 
behöva röra sig så nära det intilliggande bostadshuset.

1

Nya träd
som fortsätter på den exsisterande trädraden ner till vattnet 
för att ge en ledande känsla.

3

Breddning av bro
ger mer utrymme för fotgängare att röra sig på och erbjuder
sittplatser med utsikt över vattnet, både mot norr och söder.

4

Våtmarker
renar grundvattnet och verkar förebyggande vid
översvämningar. Också trevligt för rekreation.

5

Ny gång- och cykelbro
ansluter centrum till Sandenområdet och erbjuder sittplatser 
på vattnet.

6

Uppsamling av regnvatten
vid kraftigt regn och ansluter till vattenkanaler som löper 
genom staden ner till vattnet.

7

Grästäckta trappor som 
absorberar vatten och minskar 
regnvattenavrinning  

Skyddande vattenanpassade 
fasader

Område med vattensprinklers för 
lek, kan också fungera som 
uppsamlande av vatten vid skyfall.

Paviljong som kan utnyttjas till olika 
aktiviteter ooch samlingar    

Pedagogiska färgskiftningar i 
markbeläggningen som visar 
på framtida 
översvämmningsnivåer 

Nivåer ner mot vattnet ger 
möjligheten att komma nära 
vattnet

Synliga regnvattenkanaler

Upphöjd veranda på ben, 
möjlighet för uteservering i 
koppling till ny restaurang 

Vattengenomsläpplig 
markbeläggning minskar 
regnvattenavrinning på gator 
och renar vattnet.

Fontän som fungerar som en 
målpunkt mot vattnet

Sanden grönområde
Infi ltrationsbäddar

Gröna trappor

Infi ltrationsbäddar och 
vindskyddade sittplatser.

JA park - NEJ parkering

Vänerparken

Pergola med växter som 
skydd mot regn och sol

Flytande trädgårdar

      Våtmark

Skräckleparken

SAMMANKOPPLADE GRÖNOMRÅDEN

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Ny separerad cykelväg
Befi ntlig separerad cykelväg 
Befi ntlig blandad gång- 
och cykelväg

REGNVATTENHANTERING

Regnvattenkanalen som leder 
ner till infi ltrationsbäddar 

Regnvattenförvaring

TRAFIKFLÖDE

Gångfart
Oförändrad hastighet av biltrafi k

FLYTANDE TRÄDGÅRD
för produktion av mat och absorbtion och renande av vatten.

Fisketorget och kajkanten längs den 
gamla kanalen är ett kulturarv som har 
en stor historiskt värde från tiden då 
platsen fungerade som hamn. De öppna 
egenskaperna av ett torg har vi valt 
att bevara p.g.a. dess historiska värde. 
Funktionen har dock förändrats från en 
parkeringsplats till en öppen sänkt 
fyrkant som kan fungera som 
regnvatten-uppsamling och ett lek- och 
rekreationsområde med vattensprinklers.
 
Kajen är utformad med olika nivåer som 
ger människor möjlighet att använda 
platsen under olika vattennivåer men 
ändå lämnar kajkanten nästan orörd.
 

UPPSAMLING AV REGNVATTEN
Torget på Fisketorget är lite nersänkt för att ge möjlighet att samla vatten vid kraftigt regnfall.
Ner till torget leder också regnvattenkanaler.
 

100 år
50 år

Normal 
vattennivå

100 år

50 år

Normal 
vattennivå

INFILTRATIONSBÄDD
Växter som extraherar föroreningar
Genomsläpplig jord
Filtertyg / fi ltersubstrat

Regnvatten avrinning

Elevation från Sanden överblickande den gamla hamnkanalen

IDAG

REGNVATTENKANAL
som leder regnvatten avrinning från vägar, tak and regnvattendammar ner till 
infi ltrationsbäddarna vid gamla hamnkanalen. De ger känslan av vatten i staden 
genom att stimulera många sinnen som att se, höra och känna. Kanalerna kan 
täckas eller vara öppna och kan ha olika djup och storlek.

Våtmark med renande 
vegetation som absorberar 
vatten och föroreningar. 

Gång- och cykelbro 
med sittplatser. Formad 
för att bevara 
vattenkontakten och de 
gamla stentrapporna.

Skyddande multifunktionella 
murelement ger sittplatser 
och fungerar som ett skydd 
för byggnader och 
cykelbanan vid 
översvämning.

Regnvattenkanal

Infi ltrationsbädd för 
renande av regnvatten

Infi ltrationsbädd 

Flytande brygga med 
trädgård

SKYDDANDE 
MURELEMENT

VÅTMARK

Konstruerade våtmarker med 3
olika typer av växtarter som utvinner 
näringsämnen och fi ltrerar
näringsämnen med substrat

Örtträdgårdar skapar en
upplevelse för alla
sinnena; syn, hörsel, beröring, lukt 
och smak

Mjuk gräsyta för att ta 
hand om regnvatten

Vattentrappor

Vattengenomsläpplig 
markbeläggning som 
absorberar stora delar av 
regnvattenavrinningen 

VATTENTRAPPOR
Vattentrappa för lek och för att belysa vattnets existens i staden där 
vattenfl ödet drivs av sol- och vindkraft.

Vattnet leds ner till en konstruerad våtmark med rengöringsanläggningar.

Fontän som första målbild 
när man kommer från 
stationen.

Denna plats, ett stort område intill vattnet, används idag som en parkeringsplats. För att skapa en bättre upplevelse och 
arbeta med vatten tas parkeringen bort och en våtmark och barfotapark skapas. En vattentrappa och lummig park inte bara 
renar vatten och luft längs kanalen utan tar också bort en del av ljudet från trafi ken. 

HAMNGATAN 

SEKTION A     1:150

SEKTION B 1: 50   

FISKETORGET

100 år
50 år

Normal 
vattennivå

TRÄD OCH VEGETATION LÄNGS VÄGAR
En grön gata är ett ekologiskt hållbart sätt att hantera regnvatten i tätorterna. Man 
utnyttjar växter och mjuka markytor längs kanterna på gatan för att minska förorenat 
regnvatten. Den gröna gatan bidrar också med skugga och grönska, som en gardin av 
grönt som skyddar från nordanvindar och trafi kens buller. Det fi ltrerar och kyler luften.

Skyddande multifunktionellt 
murelement med sittplatser och 
belysning 

BELYSNING
Genom att lysa upp den gamla hamnkanalen kan 
området bli en plats att tillbringa tid på eller promenera 
längs med även under de mörkare timmarna av dygnet.

Det färgade ljuset som projiceras på vattnet ändrar färg 
när vattennivåerna förändras. På detta sätt både
belyses vattnet under de mörkare timmarna och
man får också en uppfattning om det stigande vattnet.
 

SEKTION A     1:100

NIVÅER AV ÖVERSVÄMNING
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JA PARK - NEJ    ARKERING JA PARK - NEJ    ARKJA PARK - NEJ    ARK
8

Ny plats för grillning
med grön spaljé för skydd mot sol och regn.

8

GENOMSNITTLIG ÅRSNEDERBÖRD

1100 - 1150
1050 - 1100
900 - 950

>1300
1250 - 1300
1200 - 1250
1150 - 1200

900 - 950
850 - 900
800 - 850
750 - 800
700 - 750
650 - 700
600 - 650
550 - 600
< 550

Observerat 1961-1990 (mm/år)

1100 - 1150
1050 - 1100
900 - 950

>1300
1250 - 1300
1200 - 1250
1150 - 1200

900 - 950
850 - 900
800 - 850
750 - 800
700 - 750
650 - 700
600 - 650
550 - 600
< 550

Observerat 2069-2098 (mm/år)

ÖVERSVÄMNING

KONCEPT

LEVA MED VATTEN I VÄNERSBORG

Den beräknade höjningen av vattennivån är 
beräknad i 7 zoner. Zon 7 är den aktuella 
nivån och zon 6 är det område som kommer 
att påverkas först om vattennivån stiger.

I och med Vänersborgs läge vid den stora 
sjön Vänern bör också tilläggas att själva
vattennivåhöjningen sker under en 
förhållandevis lång period så tid fi nns för 
att förbereda staden på översvämning.    

KOPPLINGAR OCH BARRIÄRER

TRAFIK OCH PARKERINGBÅTTRAFIK KOLLEKTIVTRAFIK

AKTIVITETER UNDER VINTER OCH SOMMAR

VIKTIGT KULTURARV BYGGNADSTYPER

GRÖNSTRUKTUR

ÖVER VATTNET

SKAPA BROAR ÖVER 
BARRIÄRER

SKAPA MÅLPUNKTER PÅ 
BÅDA SIDORNA

MOT VATTNET

SKAPA EN MÅLBILD

SAMMANKOPPLA 
VÄGAR

ANVÄNDA SINNENA FÖR 
ATT KÄNNA VATTEN

PÅ VATTNET

AKTIVITETER OCH 
EVENEMANG

AKTIVITETER PÅ BROAR

LJUSREFLEKTION PÅ 
VATTNET

LÄNGS VATTNET

SKYDDADE PLATSER ATT 
STANNA TILL PÅ

SAMMANKOPPLA 
GRÖNA OMRÅDEN

PUBLIKT ENTRÉPLAN
LEDANDE ELEMENT

SÅ SOM
VATTEN, MARKBELÄGGNING, LJUS

STRATEGIER OCH PRINCIPER 

TILLFÖRA RENANDE 
VEGETATION

VÅTMARK

SKYDDANDE 
MURELEMENT

MÄTBAR DESIGN
TRAPPOR NER TILL 

VATTNET

FLYTANDE ELEMENT ELEMENT PÅ BEN

UPPSAMLING AV 
REGNVATTEN

SYNLIGA 
REGNVATTTENKANALER

VATTENGENOMSLÄPPLIG 
MARKBELÄGGNING

BEHÅLLA ELLER LÄGGA TILL 
TRÄD OCH VEGETATION

VATTENANPASSAD
FASAD  

Vattenprinciperna kan tillämpas inom alla fyra 
strategier och avser att visa på hur man kan jobba 
med vatten på ett anpassningsbart sätt utifrån 
ledorden retreat, defend, attack. 

PLATSANALYS

STRATEGI

INTRODUKTION DESIGNFÖRSLAGET

Att leva med vatten handlar om att se 
möjligheterna som vatten skapar och 
se på vatten som en integrerad del av 
staden snarare än något negativt som 
måste bekämpas.

Vänersborg är en stad som karaktäriseras 
av vattnet. Vänern och Göta älv är väl 
närvarande var man än går… Det är i 
alla fall vad en utomstående kan få höra 
utan att känna staden närmare, och det 
vi har frågat oss är om det verkligen är 
så. Trots att Vänersborg är en gammal 
hamnstad och tidigare huvudort för 
Vänersjöfarten, kan kontakten med 
vattnet i stadens kärna uppfattas som 
begränsad. Stadens hamngata har 
också drabbats av översvämning och att 
hitta lösningar för att minimera skador 
från höjda vattennivåer är väsentligt.

Vi vill genom detta projekt förstärka 
vattnets närvaro och samspelet mellan 
vattnet och den byggda miljön, med 
fokus på den gamla hamnkanalen. En 
relation i symbios mellan människan 
och vattnet samt hanteringen av ökade 
vattennivåer är centralt. Att aktivera 
området kring gamla hamnkanalen, för 
att på så vis stärka den visuella och 
fysiska kontakten och användningen av 
platsen kan bidra till att Vänersborg 
får ett hamnstråk och öppna ytor som 
främjar sociala möten, deltagande 
och kunskapsutbyte samtidigt som 
livskvaliteten kan höjas.

Boats
Swimming
Parking
Beach volley
Outdoor seating
Walking

Större farled

Fritidsbåtar

Mindre fritidsbåtar

Vänersborgs Hamn

Småbåtshamn

Gästhamn

Park
Öppen grönyta
Skog och betesmark
Kulturlandskap och betesmark
Koloniområde

Buildings that is or should be protected
Buildings of cultural-historical interest 
Cultural-historical places 

Parking lots
Street parking
Roads

Huvudcykelstråk

Cykelstråk på gata

Gågata

Gångfartsgata

Gång- och cykelväg

Busshållplats

Tågstation

Housing 
Institutins and public buildings 
Mixed housing and public 
Fasad that could be opened 

1 (+46.96- +47.16) 1000 år)
2 (+46.51- +46.96) 200 år)
3 (+46.18- +46.51) 100 år)
4 (+45.85- +46.18) 50 år)
5 (+45.45- +45.85) 20 år)
6 (+45.15- +45.45) 10 år)
7 (- +45.15, normal vattennivå)

1 gång på:

En ökning av den 
genomsnittliga 
årsnederbörden och mer 
intensiva regn kan komma 
att uppstå i framtiden. Detta 
kommer att leda till en 
höjning av vattennivån.

HÅLLBARA VATTENPRINCIPER
Strategierna har utvecklats runt vattnet i fyra 
olika aspekter:
längs vattnet, över vattnet, mot vattnet och 
på vattnet. Strategierna kretsar kring hur vi 
fl yttar oss i och använder den byggda miljön 
i förhållande till vattnet och även hur vattnet 
rör sig i förhållande till den planerade miljön. 
Utifrån dessa strategier har också olika 
principer utvecklats som visar på hur man kan 
implementera strategierna. Dessa presenteras 
nedan.

I Vänersborg fi nns det ett antal stora grönområden 
och parker i anslutning till det valda området längs 
gamla hamnkanalen.

Det är en bristande koppling mellan de olika 
grönområdena.

I Vänersborg är vattnet ett viktigt element och en 
viktig del av stadsbilden. Vattnet är nära centrum 
och den mest centrala platsen med 
vattenkontakt är gamla hamnkanalen.

Denna analys visar hur vi uppfattar kopplingen till 
vatten och mer specifi kt till gamla hamnkanalen 
när man rör sig till, längs med och över vattnet.

Platsen ligger längs 
med den gamla 
hamnkanalen och 
sträcker sig från 
Sandens gröna 
evenemangsområde 
och Skräcklan i norr till 
Vänersborgs tågstation 
i söder.

Det fi nns 2225 
parkeringsplatser i 
centrala Vänersborg 
varav 1117 är längs med 
gatorna. 

Det fi nns tre huvudsakliga 
cykelvägar som leder in 
till centrum och vissa 
delar av centrala staden 
är idag bilfri. Hamngatan 
används av bilar, men inte 
för genomfart.

Godshamnen i 
Vänersborg ligger på 
Sanden, där fi nns det 
också en småbåtshamn 
och en gästhamn söder om 
centrala staden.
 
Vattnet har alltid varit 
viktigt för Vänersborg 
som ett sätt att 
transportera människor 
och gods. Vikten av 
vattentransporten har 
minskat men det fi nns 
fortfarande tre hamnar i 
centrala stan.

Vänersborgs stadskärna har ett stort 
kulturhistoriskt värde och det fi nns fl era 
byggnader av kulturhistoriskt intresse 
längs med gamla hamngatan.

Visuella kopplingar

Mentala barriärer
Fysiska barriärer

Kopplingar

Några av fasaderna är inte öppna för 
allmänheten. Vi har här markerat ut de 
fasader som vi ser en möjlighet att göra 
tillgängliga för allmänheten från gatan.

Aktiviteterna vid gamla hamnkanalen 
förändras drastiskt med årstiderna och 
under sommaren sker betydligt fl er 
aktiviteter. 

TILLFÖRA RENANDE 
VEGETATION

FLYTANDE ELEMENT

SYNLIGA 
REGNVATTTENKANALER

SKAPA EN MÅLBILD

MÄTBAR DESIGN

TRAPPOR NER TILL 
VATTNET

ELEMENT PÅ BEN

UPPSAMLING AV 
REGNVATTEN

SYNLIGA 
REGNVATTTENKANALER

VATTENGENOMSLÄPPLIG 
MARKBELÄGGNING

VATTENANPASSAD
FASAD  

TILLFÖRA GRÖNA YTOR

TILLFÖRA GRÖNA YTOR

SKAPA EN MÅLBILD

TILLFÖRA RENANDE 
VEGETATION

SKYDDANDE 
MURELEMENT

VATTENGENOMSLÄPPLIG 
MARKBELÄGGNING

BEHÅLLA ELLER LÄGGA TILL 
TRÄD OCH VEGETATION

TILLFÖRA GRÖNA YTOR

Parkeringsplats
Gatuparkering
Vägar

Byggnader som är eller bör skyddas
Byggnader med kulturhistoriskt värde
Kulturhistoriska platser

Bostäder
Institutioner och offentliga byggnader
Blandade bostäder och offentliga lokaler
Fasad med potential att öppnas mot offentligheten

Båt
Bada
Parkering
Beach volleyboll
Uteservering
Promenad

Elevation från Sanden överblickande den gamla hamnkanalen

DESIGNFÖRSLAGET

DEFEND & ATTACKDEFEND & ATTACKDEFEND & ATTACKDEFEND & ATTACKDEFEND & ATTACKDEFEND & ATTACKDEFEND & ATTACKDEFEND & ATTACKDEFEND & ATTACK

DEFEND & RETREATDEFEND & RETREATDEFEND & RETREAT

RETREAT

ATTACK

DEFEND 

RETREAT - TILLÅTA ÖVERSVÄMNING

- SKYDDA MOT ÖVERSVÄMNING

- MÖTA ÖVERSVÄMNING
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