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Våra föreslagna noder och 500 meters radie

Konceptuell övergripande plan

Karta som visar tävlingen och översiktsplanen

Förslagets slutna nätverk för cyklister

Befintlig utsikt mot naturen

Potentiella vyer 
efter utveckling av 
rekreationsområde

Framträdande befintliga vägar

Möjlighet till utveckling av 
strandlinjen längs Vänern
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NOD 1 NOD 2 NOD 3 NOD 4

Intervjuad boende
i Centrum

Intervjuad boende 
i Holmängen

Strukturen på vårt förslag

Hur mycket betyder denna nod för dig på en skala mellan 0 och 10?

Området markerat i Grönt – Enligt förslagen från tävlingen som utlystes av  Vänersborgs kommun 
har grönområdena i kulturaxeln omarbetats. Enligt översiktsplanen så har några låglänta områden plan-
erats för att bevaras som våtmark och några delar är planerade att bli rekreationsområde vid vattnet. 

I Gult – Ett bostadsområde byggs bredvid Trenova center. Ett nytt bostadsområde är planerat på den 
mer höglänta marken med multiaktivitetsområden föreslagna i bottenvåningarna för extra säkerhet. 

I Rosa – Ett köpcenter (Trenova center) byggs i slutet av den befintliga kulturaxeln. Ett nytt område 
med allmänna ytor och kommersiella verksamheter som butiker och småskalig industri föreslås i detta 
område. En skola är föreslagen nära korsningen, och en tunnel planeras för att skapa en koppling förbi 
järnvägen. Detta kommer att ge bättre tillgänglighet till skolorna i Tärna och Torpa och rörelsefrihet till 
de boende på båda sidorna om järnvägen.

Vänersborg är en stad med många grönområden och med en 
vidsträckt kustlinje mot Vänern. Ett annat karaktärsdrag är den 
djärva kulturaxeln med tät trädplantering mitt i de centrala delarna 
av staden. Och det stannar inte där! I axeln finns ett stort kulturarv 
och gångvägar med kullersten, stenbänkar och blomrabatter, 
ekologiska butiker och småskaliga marknadsstånd.  Det bor också 
glada, vänliga kultur- och sportälskande människor i området kring 
kulturaxeln.

Utöver allt detta finns det några brister i stadsväven som ibland gör 
den ofunktionell i vissa områden. I masterprogrammet Sustainable 
development in local context 2014-15, har vi fått möjligheten 
att studera, analysera och hitta icke-fungerande områden och 
föreslå möjliga lösningar. Stadens invånare är mer än ivriga att se 
förbättringsmöjligheterna i deras stad, med en livlig stadskärna och 
goda möjligheter för folk i alla åldrar att arbeta, koppla av och njuta.

Den axiala karaktären på kulturaxeln behöver stärkas. Vi föreslår att förlänga kulturaxeln mot periferin av 
staden med gradvisa omvandlingssteg, istället för att abrupt avsluta centrum mot fysiska och mentala bar-
riärer.

Området mellan industriområdet och det lugna området med äldreboenden innehar stora outnyttjade 
ytor. Genom att introducera aktiviteter inom det belysta området kan denna plats bli mer funktionell, 
interaktiv, säker, och livlig. Om förslaget på rekreationsområdet längs med Vänerns kust är följd av visuell 
kontakt från huvudaxeln för rörelse så kan det förstärka kvalitéen på gaturummet. Ständig variation i gatu-
rummet kan göra att avstånden känns kortare än de egentligen är.

Som ett komplement till planerna att skapa en anslutning över järnvägen och förslaget för bostäder och 
service i Holmängen, föreslår vi ett aktivitetsområde med fri tillgång från de olika befintliga och föreslagna 
skolorna i området.  

TA ETT STEG MOT CENTRUM
i Vänersborg
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Denna nod är troligen av stor vikt efter 
implementeringen av översiktsplanen 
och vårt förslag på utveckling. Den före-
slagna kustlinjen, boende- och verksam-
hetsområdena i Holmängen och försla-
get på en tunnel under järnvägen för 
att förbättra tillgängligheten för många 
boende i Vänersborg, skulle kräva en 
väl genomförd fysisk planering av denna 
nod och dess omgivning för att den ska 
fungera bättre i framtiden.

Loss of axial identity

Platsanalys

Stora outnyttjade ytor på den 
historiska kulturaxeln med stor 
potential till kultur

Möter baksidan på det före-
slagna köpcentret

Affärer för större varor, som 
ökar beroendet av bilar med 
lastkapacitet. 

Med stöd till förslaget att skapa en 
tunnel under järnvägen i översiktspla-
nen, föreslår vi att den borde vara i 
linje med utsikten mot naturen, vilket 
ger noden en styrka i riktning.  

Utsikt och tillgänglighet mot 
rekreation vid strandlinjen

De föreslagna skolorna, affärerna, 
bostäderna och det nya industriområdet 
kan ge ett lyft för många aktiviteter i den-
na riktning. 
För att nå denna nod, är det nödvändigt 
att minska hastigheten på bilarna, som i sin 
tur skulle få en säkrare korsning i nod tre.

Mental barriär mellan bostads- 
och industriområdet

Outnyttjad landremsa som har 
stor potential för de gåendes 
tillgänglighet

Känsla av otrygghet eller en 
känsla av frånvaro av gång-
trafikanter som kommer från 
kulturaxeln på grund av brist på 
behov. 

Denna nod är en befintlig nod i en av 
ändarna av kulturaxeln i Vänersborg. 
Detta är punkten efter att de två bil-
vägarna genom Vänersborg möts i en 
väg som leder mot Vargön och vidare. 
Den är av kulturell betydelse med dess 
rutnätsmönster som avgränsar mot 
norr och söder. Båda dessa områdena 
har en blandad markanvändning med en 
variation av byggnadstyper och rumsli-
ga kvaliteter.

Nod 1

Nod 2

Denna nod kan i framtiden bli en viktig 
nod som länkar industriområdet, öppen-
heten i koloniträdgårdarna, gångvägen 
som leder mot det framtida rekreation-
sområdet vid Holmängen, äldreboende-
na och skolorna. Med utvecklingen av 
det nya bostadsområdet och kopplingen 
av gång- och cykelvägarna förbi järnvä-
gen i översiktsplanen, ökar behovet av 
tillgänglighet och mångfald vid den här 
noden beroende på dess närhet till den 
befintliga noden nära Trenova center 
(Nod 2) och andra områden inom det 
belysta området eller till och med utan-
för. 

Outnyttjad mark med stor potential för 
tillgänglighet för gående.

Osynlig väg som led-
er till naturen

Nod 3

Nod 4

Detta är en befintlig nod som ansluter 
centrum vid dess slut. Centrum slutar 
först och främst vid denna korsning på 
grund av det befintliga industriområ-
det. Om noden skulle omgärdas av ak-
tiviteter och funktioner av intresse för 
gångtrafikanter, så skulle känslan av att 
det är här staden slutar att förändras. 
En annan viktig zon runt noden är bi-
lentrén till Trenova center. Den lugna 
zonen i sydöst av noden, med stora 
outnyttjade ytor, har stor potential för 
gående. 

Intervjuer Inventering av idéer
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BEVARA OCH FÖRSTÄRKA LOKALA KVALITÉER
Vänersborgs kommun värnar om sitt kulturarv och närheten till naturen med 
tillgänglighet för alla.

VÄLUTVECKLADE OCH HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM
I  Vänersborgs kommun förflyttar sig människor genom att gå, cykla eller åka kollektivt 
och ingen känner ett behov av att äga en egen bil.

EN LEVANDE STADSKÄRNA
Vänersborg har en blandad, levande och tillgänglig stadskärna året runt och är 
integrerad i ett nätverk av andra större städer och lokala centrum.

RIK OCH VARIERAD KULTUR
I Vänersborgs kommun finns en stark samhörighet där mångfald välkomnas. 
Samhällsfunktioner och aktiviteter tillgodoser människors behov och intressen 
oavsett bakgrund, livssituation och ålder. 

ETT KLIMAT FÖR DET LOKALA NÄRINGSLIVET
Vänersborg har en dynamisk och innovativ lokal ekonomi som förespråkar 
småföretagande och tillvaratar lokala kvalitéer och kunnande inom kommunen.

Mål

Jag tycker att aulan är en kulturell markering, så jag hoppas att ni kommer fram 
till några fantastiska idéer för att göra den mer funktionell och intressant!

Kvinna, 37 år gammal

Jag tror att alla håller med om jag säger att de måste göra 
aulan trevligare och tydligare integrerad med resten av axeln.

Man , 62 år gammal

12e november 2014 
Första tanken på projektet

11e december 2014 
Invigningen av Willys

19e december 2014 
Presentation av vårt projekt

2015
Börja arbeta med - 
Nod 1 & Nod 2

Vår / Sommar 2015
Invigningen av köpcentret 
(Trenova center)

2016
Börja implementeringen av bostadsområdet i 
Holmängen

2018
Börja arbeta med -
Nod 3 & Nod 4

2020
Färdigställande av projekt - 
Nod 1 & Nod 2

2023
Färdigställande av projekt - 
Nod 4

2025
Färdigställande av projekt - 
Nod 3

0 50 100 200 500 1000  m

Aktivera utomhusaktiviteter

Framkalla dynamik med aktiviteter på 
platserna under övervägande

Skapa en specifik identitet

Ge en specifik karaktär till en plats för att 
göra den viktigare

Skapa en blandad använd-
ning av rUm

Möjliggöra för folk att använda rummet på 
ett sätt som de vill och behöver

Gör det användbart året runt

Ge utrymme för rummet och gör det attrak-
tivt under alla olika tider på dygnet och året

Förbättra känslan av 
riktning

Omleda pendlare till viktiga punkter i 
staden the benefit of the city

Implementera reskedjesystem

Möjliggör för folk att välja hållbara trans-
portsätt istället för att köra bil

Skapa visuell kontakt

Skapa en serie av intressanta vyer för att 
skapa en variation i den urbana stadsbilden

Utnyttja oanvänd mark

Utnyttja oanvänd mark för att göra 
den mer frambringande

Skapa gradvis övergång

Förminska barriärer för att länka sam-
man olika delar av staden

Skapa ekonomiska 
möjligheter

Samla Människor på attraktiva platser Skapa olika tillvägagångsätt för 
tillgänglighet

Skapa funktionella platser

Etablera noder i strategiska lägen
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Större möjligheter kan göra staden 
hållbar och självförsörjande
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Ett förslag är att utnyttja oanvänd mark genom att utveckla mindre butiker 
för kommersiella behov och allmänna områden för varierande aktiviteter, 
men ändå bevara den naturliga miljön. 

Ett antal butiker, kiosker med olika funktioner och verksamheter har 
föreslagits vid strategiska lägen vilket skulle kunna ge pendlare en anledning 
att gå längs med gatan. Några kiosker skulle erbjuda mat, dryck, magasin och 
nyheter medan några bara skulle vara en plats där folk kan sitta i värmen 
och umgås. 

Några extra butiker är föreslagna för att tillgodose behoven i området i 
Holmängen så som livsmedelsbutik, då de närmsta mataffärerna (Lidl eller 
Trenova center) ligger för långt bort. Jordbrukare som odlar i de närliggande 
koloniträdgårdarna kan sälja färska grönsaker och frukt i någon av de här 
butikerna. 
Ett nytt vägnät har föreslagits som har separerade gång- och cykelbanor 
längs med huvudgatan för att öka säkerheten.

Nod 4

B

B

A

A

A-A Nuvarande sektion

B-B Föreslagen sektion

A-A Föreslagen sektion

Designen av denna nod siktar på att ta bort den mentala barriären som är orsakad 
av den plötsliga förändringen i stadslandskapet, till ett grått industriområde. Att 
planera det outnyttjade och icke underhållna landskapet skulle hjälpa till med att rikta 
uppmärksamhet förde pendlare som passerar noden. En länga av kontorsbyggnader 
mellan bostads- och industriområdet skulle inte bara vara ett ansiktslyft för stadsbilden 
i området, det skulle också skapa en gradvis övergång genom bufferten.
  

Denna nod svarar på slutet av den faktiska kulturaxeln. Dock har den ingen riktig tilldelad 
funktion. Den första tanken är att bevara bilden och känslan av en axel (som för närvarande 
är ändrad av audiotoriet) och göra den attraktiv för alla året om. Med det i beaktning så 
blir fontänen i mitten av platsen en skridskorink under vintern. Kommunen har ett behov av 
ett bibliotek och ett center för konst som tillskott till den befintliga aulan och museet. För 
att arbeta med detta så föreslår vi i projektet att bevara audiotoriet (aulan) och lägga till 
en utökning med en tydlig ram som skulle stärka den centrala axeln. Denna ram bör vara 
inbjudande för att göra axeln mer välkomnande. För att göra designen mer hållbar så blir de 
resterande noderna strategiskt länkade via en resekedja av olika trafikslag och genom att 
komplettera med cykelparkeringar i strategiska lägen. Om gatan som delar området med 
kyrkan och aulan skulle bli en gångväg så skulle den främja användandet av axeln.FÖ
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ParcParking Church Recreation &
Culture

Power

Makt

Marknadsplats

Kyrka

Aula och museum

Vattentorn

Park
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Ett inglasat band i taket 
släpper in naturligt ljus 
i kiosken under dagen, 
och är belyst under 
natten. 

1. Huvudtakbalk
2. Konsolarm för tak
3. Profilerad stålplåt, kroppsrevben
4. Profilerad stålplåt, dörrevben
5. Stålplåt klädd invändigt med plywood, 
utanför med mässing
6. Bas med justerbara fötter

Aktivitetsområde

Sittområde

Planlösningen över det slutna lusthuset

Vy över lusthuset från avenyn

Denna nod är den sista noden och ligger närmast utkanten av staden, 
det är också det första man möts av när man åker in i staden på Östra 
vägen från sydöst. Här kör bilar in i staden i en hög hastighet, som 
därmed bör sänkas. 

Området mellan noden och tunneln är idealt för utveckling av ett 
aktivitetsområde med fri tillgänglighet till många, då det är omgivet tre 
större skolor, en föreslagen skola inom 700 meter och bostadsområden 
på båda sidor av järnvägen. En rondell vid denna nod skulle hjälpa att 
sänka hastigheten för bilarna som åker mot centrum, vilket skulle bidra 
till att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter, även vid noderna 
närmare centrum.

Rörelsemönster 
för tunga fordon

Kontor

Industriområde

AvenyBostad-
sområde

Rörelsemönster 
för bilar som ska 
till kontorshusen. 

Buffertsystem och dess effekter

0 10 50 100 200 m

Ett förslag på en avenygata är gjord för att säkerställa den visuella kontakten och 
attrahera gång- och cykeltrafikanter som rör sig genom noden. Fyra luftkonditionerade 
lusthus är placerade vid avenyn med sitt- och aktivitetsytor inuti dem, för tillgänglighet 
och användningsmöjlighet hela året. Att entrén ligger precis bredvid busshållplatsen 
indikerar på möjligheten till användning för pendlare från olika delar av staden.
 
Genom att öka antalet personer som passerar, kommer detta område att gynnas 
både socialt och ekonomiskt.

5oom
Föreslagen skola i 
Holmängen

Tärna and 
Torpa skola

Fridaskola

0 10 50 100 200 m
0 10 50 100 200 m

0 10 50 100 200 m

Nod 2

Tillgänglighet med cykel

Tillgänglighet för gående

Tillgänglighet med bil

Visuell tillgänglighet

Nod 3

Tillgänglighet med cykel

Tillgänglighet för gående

Tillgänglighet med bil

Visuell tillgänglighet

Tillgänglighet med cykel

Tillgänglighet för gående

Tillgänglighet med bil

Visuell tillgänglighet

B-B Nuvarande sektion

Gångväg

GångvägKioskButik Gångväg

Oanvänt grönområdeVäg Väg+Parkering

Cykelväg

Nod 1 Nod 2 Nod 3 Nod 4

Tillgänglighet med bil

Visuell tillgänglighet

Tillgänglighet med cykel

Tillgänglighet för gående

Nod 1

Rörelsemönster Nuvarande situation
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Kioskerna öppnas genom att de främre delarna runt 
byggnaden fälls ut, vilket underlättar för försäljarna 
att sätta ut och ta in varorna mer effektivt. De är 
tillverkade av trä belagt med patinerad mässing, med 
stöd av en stålram.

Rörelsemönster Rörelsemönster

Rörelsemönster

Koncept och idéer

Exempel på kiosk

Förslag av lusthus

Förslag av entrén

Förslag av butik

Närhet till skolor

Nuvarande situation

Konceptuell plan

Naturligt Landskap

Strukturerat 
Landskap
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Utsikt från kyrktomten

Konstcentrum

Kafé

Cultural Hall

Bibliotek

Food

Food & Fruit ShopGroceryStationery Shop Gardening & Framing Tools

Food

SHOP

STORAGE

SHOP

STORAGE

SHOP

STORAGE

SHOP

STORAGE

SHOP

STORAGE
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STORAGE
Food

Food & Fruit ShopGroceryStationery Shop Gardening & Framing Tools

Food

SHOP

STORAGE

SHOP

STORAGE

SHOP

STORAGE

SHOP

STORAGE

SHOP

STORAGE

SHOP

STORAGE

A-A sektion: Plan av shopping galleria

B-B sektion: Möjlighet av butiker


