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Fördjupningsprojekten 
I fördjupningsprojekten har ambitionen varit att fördjupa studierna av frågor som rör 

planering och gestaltning för en hållbar utveckling. Utgångspunkten har varit det tidigare 
gemensamma arbetet och inte minst de övergripande planeringsstrategierna.  

Vi har själva valt fördjupningsområde och gruppsammansättning. Projekten behandlar 
olika rumsliga nivåer och olika geografi ska och tematiska områden.

10 På väg mot ett fossilfritt Vänersborg
Maxwell Otieno 

Projektet undersöker förutsättningarna för hållbara transporter och visar 
på möjliga utvecklingsstrategier. Felande länkar i Vänersborgs cykel- 
och gångstråk åtgärdas genom att ge prioritet till och höja statusen för 
gående och cyklister. 

2 Urbanisma
Anna Kika & Madeleine Larsson

Urbanisma aktiverar fyra olika outnyttjade off entliga platser i form av 
småskaliga lösningar. Målet är att skapa möjligheter till möten mellan 
människor och områden. Med liv och rörelse under dygnets alla timmar 
öppnas det upp för oväntade och spännande upplevelser. En fl exibel 
och temporär modul erbjuder möjligheter för dialog, engagemang, 
initiativ, utbyte av saker och erfarenheter som kan bidra till ett mer 
sammanhållet och hållbart samhälle. 

4 En lysande axel
Annie Axelsson, Filippa  Andersson & Linda Hutchins

Vi vill göra det trevligt för folk att gå genom stan. Projektet syftar till att 
belysa och lyfta fram befi ntliga kvalitéer och stärka kopplingarna dem 
emellan. Kulturaxeln är en viktig sammanbindande länk i staden och 
vårt projekt fokuserar på att förstärka den potential som redan fi nns i 
detta stråk. 

1 Bostäder på ön Sanden
Damiano Maurizi

Sanden är med sitt attraktiva och centrala läge strategiskt  för Väners-
borgs framtida utveckling. Projektet ger en vision för en hållbar 
stadsutveckling genom att skapa en bilfri stadsdel med miljöanpassade 
bostäder och off entliga platser. Sanden kan bli tillgängligt för alla och 
integreras i den befi ntliga staden.

5 Nästa: Öxnered
Sofi a Park, Hannah Larqvist, Lina Jonsdotter & Karin Backlund

Med utgångspunkt i stationsområdet och de gamla  stationshusen  visar 
vi hur Öxnered kan utvecklas till en nod i ett levande  landsbygdssam-
hälle. Förslaget bygger på Öxnereds kvaliteter som ett stationssamhälle 
med landsbygd och natur inpå knuten. Projektet tar tillvara stations-
områdets potential att på ett bekvämt, lustfyllt och pedagogiskt sätt 
underlätta för ett hållbart vardagsliv utanför stan.

11 Medan vi väntar
Integration genom arkitektur
Pontus Johansson, Andreas Møller Nielsen & Qu Hao

Detta projekt utforskar hur stadsplanering och arkitektur kan skapa ett 
mer integrerat och sammanhållet Vänersborg. Genom en strategi och 
ett arkitekturförslag är målet att utveckla och ta tillvara olika kunskaper, 
färdigheter och kulturella bakgrunder. Detta kan skapa nya plattformar 
för möten som gör Vänersborg till ett mer integrerat samhälle.

3 Att skapa platser tillsammans
Metoder och verktyg för ökad delaktighet i skapandet av 
off entliga platser
Tove Wennberg, Marie Caroline Peris, Cathy Reilly & Melisa Mundzic

Projektets utgångspunkt är en önskan att göra planeringsprocesser 
inom kommunen mer transparenta. Vi anser att det bör fi nnas en 
större  möjlighet för Vänersborgs invånare att påverka beslutsfattande 
och delta i uppbyggnaden av sitt samhälle. Vårt projekt utforskar 
processerna för planering och gestaltning av det off entliga rummet, 
och föreslår kompletterande metoder och verktyg för ökad delaktighet 
och medskapande.

6 Närmare vattnet
En hållbar vision för Sanden år 2055
Ylva Wilder & Evelina Peterson

På Sanden är vattnet ständigt närvarande - en stor kvalité men också 
ett hot. Sanden är ett av de områden i Vänersborg som förväntas 
drabbas värst av framtida översvämningar. Att ha vattnet i fokus är 
därför en självklar utgångspunkt för Sandens utveckling. Planering och 
gestaltning av Sanden med vattnet i fokus kan bli ett viktigt bidrag i 
arbetet för en hållbar framtid i Vänersborg. 

12 Tänk om!
Holmängens Kretsloppspark
Maja Lindstedt & Hampus Larsson

Kretsloppsparken Holmängen är ett område för återvinning, återbruk 
och kunskapsspridning kring kretsloppstänkande. Parken erbjuder ett 
kretsloppsforum med utbildningslokal, en ny återvinningscentral med 
återbruk för byggmaterial samt lokaler för reparation och re-design. 
Växthus och odlingsmöjligheter ingår också och är sammanlänkade 
med Skräckleparken. Holmängens industriområde får en ny inriktning 
på socialt företagande med inkubatorverksamhet för innovativa idéer 
med fokus på kretslopp.

9 Leva med vatten i Vänersborg
Ett projekt vid Gamla Hamnkanalen
Alexandra Blennow, Miriam Aroch, Siri Ersson & Jonatan Westlin

Vi vill genom detta projekt förstärka vattnets närvaro och samspelet 
mellan vattnet och den byggda miljön i Vänersborg. Fokus ligger på att 
aktivera den gamla hamnkanalen. En hållbar relation mellan människor 
och vatten och anpassning till ett förändrat klimat är centralt i projektet. 
Målet är ett hamnstråk som främjar sociala möten och ökar förståelsen 
för vattnet i Vänersborg.

8 We want you(th)!
Andrine Johansson, Sarah Pilblad & Sofi a Pettersson

I vårt projekt har vi valt att arbeta med ungas åsikter och visioner för 
Vänersborg. Baserat på workshops med gymnasieungdomar och olika 
undersökningar utvecklar vi platsen kring resecentrum, en plats med 
stor potential för framtidens hållbara utveckling i staden.

7 Mötas på vägen
Caroline Sollerhed, Frida Bard & Hannah Lena Schramm

I detta projekt vill vi skapa platser som uppmuntrar till möten. Vi 
föreslår platser med aktiviteter där olika grupper i samhället möts och 
förenas i gemensamma aktiviteter. Vi presenterar ett förslag på hur 
stationsområdet kan utformas som en aktiv mötesplats för Vänersborgs 
invånare. 

13 Ta ett steg mot centrum 
Tanya Dam, Amandine Bongré  & Yue Guo

Kulturaxeln i centrala Vänersborg är utgångspunkt för detta projekt. 
Tanken är  att utveckla och förstärka centrum i riktning mot området 
kring Holmängen. För att nå detta mål skapas ett antal noder som 
utvecklas till välkomnande, attraktiva och aktiva plaster för alla.


