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1\lIa plan och byggprojekt påverkar sin omgivning utanför den gcograt-lska 

plats som projektet placeras 1. En ny byggnad skapar Ilya rörelsemönster i 

staden. Ett nytt innehåll i en byggnad eller ett stadsrum för�indrar vardagliga 

aktiviteter och flöden på ett liknande sätt som en ny väg skapM nya möjlig

heter ,111 röra sig på. Erf�lrenhcter och minnen av aktiviteter och verk

samheter i stadens rum, skapar nya tolkningar och llya identiteter för det 

enskilda stadsrul1lmet och för staden eller regionen i sin helhet. Med denna 

utg,\ngspunkt fokuserar planförs!aget p,\ ett fåtal projekt som bedöms stiirka 

livskvalitet och skapa en hållbar utveckling IOr hela kommunen. 

Utvecklingen av Karlsborgs tiltor! kan samtidigt inte förlita sig p�\ att 

problem kan byggas bort genom nybyggnation e!ler att framtida möjligheter 

m:bte gl'S en fysisk form for att bli synliga. Stadens och det enskilda rUllllllets 

identiteter skapas i en kombination ,lV fysiska aspekter, dess rehltioner till 

andra rum och de bcriittelser som omger rUllllllet. 
Översiktsplanen försöker därrör även inarbeta aspekter av det offentliga 

rummel som inte byggs fysiskt. Redovisade projekt kan därmed även ses 

som biirarc ,lV berättelser, utgöras av tillfälliga projekt och evenemang som 

skapar nya beriittelser om staden, och som projekt samb1 kommunens 

förvaltningar kring gemensamma utvecklingsmöjligheter. 

Insatsområden 
1k projekt som presenteras i genomförandestrategin kategoriseras under dc 

insatsOJllrildcn som redovisats i kommunens visio!lsdokument. Planen vi11 

pil detta sätt förankra försh1g på föriindringar i visionsarbetet och redovisa 

en genomfönmdestrategi för visionens mil!. Under varje insatsomn\de redo

visas därefter rörst teman som belyser centrala frågeställn ingar för genom

rörandeprocessen och under olika teman redovisas delprojekt som konkreta 

steg i utvecklingsarbetet. 'Teman iir sorterade enligt följa!l(k: 

• 11lS(IISOlllråde !eva 6 bo; Nya boendemiljöer, besöksmål Tivedenl 

C;öta kanal 

• ]llSl1tsområdc kommunikationer; Vackrare vägar, förbättrad 

kollektivtrafik, huvudstråk för gång- och cykcltrafik. 

• Jnsntso/11nldc upplevelser; Besöksmal Tivcden/Göta kanal, nya 

boendemiljöer, nya rekreationsområden, temporära projekt. 

• JlIsatsDr/'lrådc utbildning; För- och grundskola, utbildningshub. 
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För varje dclprojekt har t];ircf'ter översiktligt llyckdprojekt identifierats. Nyck

elprojckten är centrala för att det enskilda projektets mÖjligheter att förändra 

den omgivande staden ska tillvaratas och kopplas till en avgränsad fysisk 

situation. Present,ltionen av del projekten avser på detta sätt synliggöra behovet 

av ,ltt inom ge!loll1förandeprocessell kontinuerligt fördjupa kartläggningen av 

presenterade del projekt. Det iiI' i detta kartläggnings<lrbete mycket viktigt att 

inkludera en bred förslåelse av befintliga förutsättningar. Alt planen pekar ut 

delprojekt istället för att peka på fördjupningar av delområden vill visa på bet y" 
delscn av att genomförandet drivs som samverk,msprojekt mellan kommunala 

förvaltningar och mdlan kommun, niiringsliv, kullnr- och föreningsliv m.ll. 

Samtidigt iltcrkopplas i gCllomCörandestrategin till övcrsiktplanens regio-

nal,l perspektiv. Flera av dl' utpekade delprojektel1 bör drivas som regionala 

salllverlc.lnsprojekt. Aven om delprojektel1 redovisas sep<lrat iir det viktigt at t 

de utvecklas ut i (1','1 n en förståelse för hur dc p,lverkar andra delprojekt. 

Nedan följer /(":irst inledande beskrivningar av insatsområden och teman. 

Därcf"ter presenteras samlat utpekade delprojekl. 

Insatsområde Leva och Bo 
Bcfolkningstil1viixten i Karlsborg har varit svag under senare iir vllket gör att 

utpekandet av om r,'iden rör ny bebyggelse �"ir varsam i översiktsplanen. !vkn en 

SV,lg bcf"olkn i ngst illviixt väcker samt idigt friigcstiil1n ingar om hur en fortsatt 

befolkningsminskning påverkar möjligheter för lok,ll service och Ilärings� 

verksamhet. lkt kriivs i'ttgiirder (ör ,ltt ,lstadkol11m<l en långsiktig hållbar 

ut veck) ing. Diirför har dclpro,iekt pekats ut för att genom föriidli ng av be/in t -

liga kvaliteter synliggöra ulvecklingspotcntialen. Prioriterade omrilden (ör ny 

bebyggelse av bo$tiidcr samt planiindringar och projekt är föreslagna för alt 

förbättra lllöjlighl,terna alt i kOllll1lunen utnyttja befllltliga kvaliteter pil bäsu 

siW mr att stödja en befolkningsutveckling. 

TEMA BESÖKS MÄL TlVEDEN/GÖTA KANAL 

IIClrlsborgs norra kommundel pågår redan arbete med att utveckla Tivcdcn 

till ett gcmcns<1.1l1111lclh1nlw!l1munalt hcsöksmi\1. J området finns ett flertal 

aktörer som med utgimgsptlnkt i platsspecifika kvaliteter och förutsättning,-,r i 

skogs- och sjöl<l!ldska�)et bedriver niiringsverksamhet av olika slag. Kommu

nen ser detta arbete tillsamm,ll1S !H('d möjliga besöksmäl lilngs Göla kanal som 

en (örutsiittning att utveckhl kOllllllunens norra delar. Som dclprojekt för att 

förbiittra föru!s:ittningarna för p,l.gående arbete pekar översiktplanen ut v�ig 

202 sam! v;ig 119 norr om Kulsbnrgs tiitorl som del av ett regionalt turislv;igsn;it 

för att knytn samman regionens stora bcsöksmi\1. Dc sjöniira omr,ldcn som 

idag rymmer nilringsverksamhct eller dilr näringsverksamhet bedöms som 

lllö.ilig förcsh'is som LlS-områdel1 (se kapitel 6). Komlllunen avser alt stödja 

påg,lende arbete med att utveckla kluster mellan olika niiringsvcrksamheter. 

DElPROJEKT: Regional turistväg 

NYCKElPROJEKT: LIS··områden, Dialog Tivcden 

TEMA NYA BOENDEMILJÖER 

I dc övergripande principerna (se kap ,.f} redovisas ambitionen alt koncentrera 

och föni"ita bdintliga situationer. Förtätningar handlar 0111 både bebyggelse 

men framförallt av verksamheter och aktiviteter, det vill säga kulturella uttryck. 

\ 1,,\ 
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Det spektakulära landskapet i Karlsborgs kommun ger manga attraktiva Iiigen 

för nya bostäder men följande dcIprojekt är idcntiflerade utifrån dc platser 

som både relaterar [ill landskapskvalilcter och ligger nära befintlig infrastruk

lur och service, Utpekade omr<1den prioriteras med ambitionen att dc förbiitt

rar förutsättningarna för en hållbar utveckling av hela kOllllllullen. 

Samtidigt är S/adsparkenutpekat som ett delprojekt. En ny stadspark som 

relaterar olika centrumpunkter inom Karlsborgs tätort samt utvecklar strand

området mol Viittern bedöms S0111 ett projekt som synliggör utvecklingspo

tentialen för hela kommunen. 

DELPROJEKT: Äspcnäset, Bangiirdsområdet, Rödesund. F�istningsområdct, 

JVlölltorp, Stadsparken. 

Insatsområde utbildning 
En god barnomsorg och utbildningsmiljö [ör både grundskola och vidare 

utbildning är viktigt för att skapa bättre förutsättningar rör dc som bor och 

verkar i kommunen och utvecklingspotential för n�iringslivct. 

Idag finns inte gymnasieutbildningar inom kommunen och en fortsatt 

befolkningsl11inskning kan få konsekvenser för högstadieskolan. En god 

för" och grundskoleutbildning stärker inte bara kOll1munens attraktions .. 

krah gentemot barnfamiljer, utan ger ocksil trygga och harIlloniska kl!'l1 och 

ungdomar. Idag iir andelen elever som har godkänt eller högre betyg jiimförel

sevis hög, trots detta väljer dock flertalet att inte forts;i!!" vid,ue till studie

förberedande utbildning,n, utan väljer i hög utstriickning yrkesförberedande 

gym nasieprogram. 

Inom genolllCörandcstrategin har därför två nyckclprojckt som berör utbild

ning lyfts fram. Det första som generellt handlar om utvc(lding av rör·· och 

grundskolan kan synas mycket brett i sin omfattning mcn vill peka på behovet 

av att dessa satsning,-lJ' förb:ittrar möjligheterna för en h;\!Ibar ut\'eckling av 

kommunen ur både ett socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. (;cnom 

alt prioritera utbildningskv<.\lilet och barnomsorg Skap'-lS attrakt ivitct rör att 

!eva och bo i kommunen. 

Det andra nyckel projektet handlar om att etablera en utbildningshub. Med 

det menas en lokal som har teknisk utrustning för alt !l)l,ia distansutbildningar 

samt ett sammanhang som ger möjlighet att skapa en lokal akademisk miljö. 

Kommunens bibliotek är viktiga funktioner för denna utvcckling. 

Inom arbetet med översiktsplanen har i.i.ven möjligheterna att samverka med 

försvarsmaktens utbildningskompclens undersökts. Tyviirr fInns det inga 

sådana mö,ilighetcr på grund av försvarets nuvarande direktiv. Dock I1nns 

möjligheter att samlokalisera lokaler, vilket skapar ett gemensamt gränssnitt 

som på lägre sikt kan ge nya möjligheter. Tillsammans med en utbildnings· 

hub kan det skapas lokaler för det lokala förenings!ivct, tillsammans med 

exempelvis kommunens bibliotek och bibliotekslokaler. Dessa lokaler som 

har teknisk utrustni ng för möten, utskri l1er och kommunikat ion kan även 

utvecklas som småskaliga samlingsplatser för exempelvis egenföretagare eller 

de som vissa dagar arbetar hemifrån. 

NYCKElPROJEKT: För- och grundskolor, utbildningshub (en lokal för distans

utbildning, med gemensamma funktioner såsom cafe, bibliotek, akademisk 

gemenskap) 
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Insatsområde kommunikationer 
Kotl1!l1unikationsmöjJigheterna till och från och inom Karlsborgs kOlllmun 

är mycke! viktiga för framtida utvecklingsmöjligheter. Detta gäller för 

samtliga trafIkslag. Redan idag finns bra förbindelser från Karlsborg för bil·· 

och busstrafik mot väster och i övriga riktningar bra tillgänglighet rör bilar 

men betydligt sämre (ör kollektivtrafik. Samtidigt som kommunikationerna 

måste vara tillgängliga och framkomliga är vägarnas gestaltning viktig för 

b�1dc sii.kerhe! och vägval vilket framförallt kan påverka besöksniiring men 

även förbiittra livskvaliteten för de som lever och verbr inom kOJllmunen. 

Utvcddingen av kommunikationer redovisas genom tre teman. 

TEMA VACKRARE VÄGAR 

Med inspiration från Norska turistvägsprojekt, diir siirkskilt vackra 

vägslr;ickor identifierats och rastphltser byggts vid spektakuliira lägen samt 

genomförts med hög arkitektonisk kvalitet, föreslås ett liknande angrepps

sii1l Ungs hllvlldv�ignätet genom Karlsborgs kommun, men anpass,\1 till 

Karlsborgs förutsättningar. Vägsträckornas befintliga kvaliteter kan utvcck·· 

Lts både genom at! tillsammans med markägare lyfta fral11 utblickar och vyer 

över exempelvis vattellomd\dell eller förstärka landskapsupplcvelsen ,lV att 

;,ka genom tät skog. För att öka ti!lgängligheten till exempelvis besöksm"i.l 

och seviirdheter M skyltning viktigt, både till större och mindre scvilrdhe

ter och till servicefunktioner. Genom att arbeta med en hög ambitionsniv:\ 

gii.llande utformningen, koppla genomförandet till etableringen ,l\' ett regio

nalt IlIristviigsniit och utveckla information kring projektet kan det leda till 

all fler reser genom kommunen på ett siikrare och mcr kvalitativt s:itt iin 

tidigare. 

DELPROJEKT: Regional turistviig, Storgatan, Stadsp<.lrkell 

TEMA FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK 

För alt utvidga Karlsborgs arbetsmarknadsregion och minska beroendet av 

biltr<.\nsporter till och (ran och inom kommunen iir kollektivtrafiken viktig. 

Idag iiI' K,lrlsborg beroende av fungerande byten i Skövde för alt med kollek

tivtra!lkell resa längre sträckor. Samtidigt är det mycket svart att utveckla 

kollektivtrallk till kOlllmunens glest befolkade ytterområden. Som ett led 

i all se pi, möjligheten atl f"örbiittJ·a kollektivtrafiken lyfts rölj<.mde nyckel

projekt (r'lm. Cenom en satsning på b�\(ie gestaltning och schem,lliiggning 

kring Skövde resecentrUJ11 kan bytessituationen förbättras. Utvecklingen av 

Skövdc re$ccentrul11 som ett regionalt rcsecentrulll ses som ett nyckelpro

jekt för en regional utveckling. Sommartid är behovet av kollektivtrafik till 

komlllunens norra delar betydligt större än vintertid, varför sommarbuss

linjer till Tiveden och längs Cöta kanal bedöms som ett nyckel projekt som 

förbättrar förutsiittningarn,l (ör besöksn{iringen. På motsvarande siHt prio

riteras möjligheten att busslinjer som starl<\r och slutar i Karlsborg under 

dc manader som Göta kanal iir stängd leds vidare till tätortens norra del i en 

slingn eller till ett nytt resecentrurn som ett nyckel projekt. 

NYCKElPROJEKT: Rcseccntrulll Skara borg, Förlängd busstrafik norr om 

kanalen iKarlsborg, Sommarbuss till besöksmål 
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TEMA HUVUDSTRÅK FÖR GÅNG OCH CYKEL 

Bilberoendet inom kommunen beror på både avstånd mellan målpunkter, 

avsaknad av kollektivtrafik och avsaknad av säkra alternativ fOr oskyd-

dade trafik'H1tcr. P,-l samma siitt som översiktsplanen som en övergripande 

princip pekar ut ctt regionalt turistvågnät som ett viktigt delprojekt kan 

en utveckling av ett lokalt cykdviignät som knyter samman kommunens 

tätorter både öppna utvecklingspotential för bocndcm iljöer, näringsliv och 

turistoricnterade projekt. En cykelviig lilngs Göta bmal ses som ett nyckel

projekt att utveckla tillsammans med en regional luristväg. Cykclturismen 

längs kanalen ökar men iir idag störst väster 0111 sjön Viken. Genom alt se 

viig 202 och kanalen som stomme för ett turistvägssträk kan detta strfik över 

lid utvecklas som ett niitverk av olilo kommun ikatiollsmöj]igheter rör olika 

tn!!lkanter. Cykelvägen skulle kunna kompletteras med möjlighet <llt ta sig 

över Vättern med bill. 

DElPROJEKT: Regional turistväg 

NYCKElPROJEKT: Cykelbana mellan KarIsborg, IVIölItorp och Forsvik, linfi:irja 

mellan Skacka n och J-Iaganiiset, belysning tings strandpromenad. Besöks

hub i Forsvik 

Insatsområde upplevelser 
I Karlsborgs kommun !Jnns fyra besöksm{ll (Fästningen, Göta kanal, 

Forsviks Bruk, Tivedens nationalpark) som V,-1r och ett är stora nog att locka 

besökare utanför kOlllmunen. Samtidigt finns det rUllt dessa bcsöksll1;l! 

kluster av mindre m,i.l och servicc(llnkt ioneL Samtidigt som llj)p!cvclsL'r i 

m:\nga rall iir (örknippat med bcsöksniiringell iir en upplevelserik vardags� 

miljö ett prioriterat lItvecklingsmål för kommunen. 

TEMA BESÖKSMÅL TlVEDEN! GÖTA KANAL 

Se beskrivning under insatsområclc Lev,! och bo. 

TEMA TEMPORÄRA PROJEKT OCH EVENEMANG 
Som nämndes i inledningen till genomförandestrategin vill övcrsiktpla" 

!lell belysa möjligheterna att utveckla och rör8.ndra rumslig identitet och 

meningsskapande genoln nya bcr8.ttelscr om rumlllet och genom temporiira 

projekt som synliggör och lyfter fram befintliga kvaliteter pil dt nytt siW. 

Detta tema kan ses knutet till inS,ltsomr:lde upplevelser men mfisle utvecklas 

parallellt med redovisade dclprojekt och nyckclprojekt. Det iir därför mycket 

viktigt att de fördjupade kartliiggningar 50111 genomförs för ddprojekt och 

nyckelprojekt i det fortsatta arbetet även inkluderar individuclla och gemen

samma tolkningar av rum och karthigger kulturella yttringar i alla dess 

former som potentiella utgilngspunkter för komlllunens utvecklingsarbete. 

Nedan redovisaslv,i. dc!projekt som bedöms som prioriterade utifrån att dc 

redan piigår, samt visat sig framgångsrika och möjliga att utveckla vidare. 

NYCKELPROJEKT: Allsång, Viittcrnrunclan, i'\'ationaldagsfirandct, Maraton

lopp runt Vnden, Mölltorp Beach Open, Sköna maj 
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OVAN: Genom röjning av undervegetation törbö1!ros 
utblickar fra n vägen. NEDAN: Fotomontage rastplats 
Sälro. 

,'l1öjli'dher 011 IUIJY'J 
!ill (M,d smobotul 

Nyt! golv 

\ \ l(; 

Delprojekt A: Regional turistväg 
Väg 202 och Göta kanal utpekas som stomlllen i ett regionalt kOllllllunika· 

tionsstråk som binder samman regionens största besöksmål (Uickö slott, 

I-Iornborgasjön, Vänersbirg;lrden/Kinl1cku!le, Göla kana! och Karlsborgs 

(iistning). Dessa stråk övcrl,lgras d�ircftcr med ett niitvcrk av olika kopp

lingar och lörbindelscr för cykel, v<llldring, ridning m. m. 

Samtidigt utvecklas vägrummet genom bndskapsvård som på strategiska 

sträckor förstärker utblickar och lokala kvaliteter. Rastplatsl11iljöcr utveck

las vid lokala sevihdhetcr som genom en hög arkitektonisk niv:l rörstilrker 

befintliga kV<lliteter och blir besöksmål i sig. 

Parallellt med rastplatser och landskapsv<.'ird utvecldas ett vilgskyltnings

program för att k0111plcttera befintlig information om scviirdhcter, reserV,l!, 

vackra platser och platser med lokal betydelse. Skyltprograll1ll1et samordnas 

med turistkartor och turistinformation samt resurser P,l in!Crlld. För et! 

regionall luristvägnät är utvecklingen av bc!lntliga kvaliteter i Sätra, Unde

nils, Forsvik, Cranvik och Brevik av stor betydelse. 

NYCKELPROJEKT 

Lmldskapsvård: Viadukten där V;\g 49 korsar banvallen vid Ilygplatsen, olika 

lägcn längs väg 49 i norra kommundelen salllt Iiings väg 195 mot Brevik och 
väg 202 mot Viken, Brosundet, Fors\'ik. och Undenäs. 

Hilstplil[ ser: Brevik, Klangaham n, Undenäs, Sätra, C;ranvik och 

Djäknasundet 

Skyltning: Tiveden, inj�lr!enw till tiitortcrna, i anslutning till rastplatser. 

BeJyslllllq i ll1k�\ 
no1tOliti 

.. �. 

SillpI:J1S 
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OVAN: Sektion genom ny bebyggelse och strandoInrode 
NEDAN: Fotomontage från Strandplomenaden 

!\Wn6nrHng 
!ekplotser mm 

\ 

,<-)�trJJ 

[lej rcdllllS 

Delprojekt B:Äspenäset 
Äspenäsct är elI nytt bOS!;1dsOlll råc!e i norra dden av Karlsborgs tätort 
beläget pil ett f. d. område rör all1llllll1itionSlillvcrknillg. Utbyggnaden av 

området påbörjades 2009, o(h haft en llägot trög slart även om en del av 

småbåtshamnen och ett antal hus uppförts. För att tydliggöra och förstärka 

dc mycket attraktiva bocndckv,lliteter som området kommer ha i framtiden 

har ett antal nyckel projekt pekats ut. 
Genom atl etablera en kv;Olsbclyst strandpromenad $0111 möjliggör att 

111,111 kan röra sig genom området, samt etablera Ilckparkcr med olikl 

karaktiir, synliggörs områdets kvaliteter p<1 ett nytt säll. Tllls<1111111anS med 

anEiggandet av en lekplats och småbåtshamn levandegörs omddct redan 

innan det blir fullt utbyggt. 

NYCKElPROJEKT 

St randprolH('nad, lekplats, flekparker och småbåtshamn. 

Ni' smobo(shonHI Vy lllol HomrnOlen 
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lekpats/ grillplats/ ute kök 

Gemensamhetsyta/ sjöbodar 

Allmönningar/ fick parker 

Strandpromenad med belysning 

lekplats/ grillplats/ utekök 

Badbryggor • Busshållplats 

Restaurang/cate/bar 

a Övernattningsmöjlighet 

Q Småbåtshamn 

«) Idrolls/friluftsmöjlighel 

O Badplats 

• 

• 

leva & bo. 
boende 

Handel etc 

Verksamhet inom 
kommunal service 

Upplevelser 
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OVAN: ReferenSbild landskapsprojekt (The High Line) 

NEDAN: Fotomontoge fron Storgalon 

Blbiloleke! S!Df\]tlIOn 

Delprojekt C: Bangårdsområdet 
För möjligheten all bo och etablera verksamheter i de centrala delarna av 

Karlsborgs tätort finns bangårdsområclet som en resurs alt bebygga. Då en 

eventuell åkrupplagcll persontrafik på Karlsborgsbanan inte kr;ivcr hela 

bangårdens spårområde, [11111S möjligheter alt, til!sammans med iltgiirder 

mol buller fran Storgatan, exploatera Olllnldet och förtäta det med nya akti

viteter, bostäder och program. 

Nyckelprojekt för denna utveckling är MI torslärka tvii.rkopplingar tillsam

mans med {lekparker. Tvii.rkoppJingarna avser inte att utöka den lokala 

biltrafIken utan har ambitionen atl dela in Storgatan i olika sektioner och 

prioriterar därmed gcstaltningsmiissigt lokal trallk före genomgående 

trafik. Fiekp,uker har chansen att långsiktigt etablera nya kvaliteter och en 

ny betydelse for ornri'del. För att inledningsvis ge omrildet en ny identitet 

och synliggöra dess utveeklingspotential behöver dock telllpor�ira projekt 

utvecklas. Detta kan vara omgestaltning med inspiration från parker i forna 

industriområdcll sasolll Emscher Park i Ruhromrädet i Tyskland eller The 

High Line i New York. 

Området tål lllycket v;,1 en högre exploatering som ger utsikt över både 

Viittern och Bottellsjön. Bebyggelsen bör ut!ormas så att bottenvåningar 

mol gatan över tid kan fyllas med verksamheter. Alternativa dragningar av 

väg 49 gellom tiitorten ger olika Cörutsättningar för exploateringl'n. 

NYCKELPROJEKT 

Temporiira projekt och landskapsgestaltnillg, l1)'a Ilekparker, tviirkopp· 

lingar mellan ViHtern och Bottensjöl1, omgestaltning av Storg<llan och nytt 

r('scccnlrlllll. 

Drlve·ln·zon HD\JPunkl 

med utblli;k over 

V(lti(itn m:h Sol!ell'ijon 

Flc;.;pork 
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Alternativa dragningar väg 49 
se del projekt H _--"�'-

Tvärkopplingar 

Ny bebyggelse (blandade program) _ ... _ .. --f .. ···· .. : 

Fickparker _ ..... _._ .. �,(....·---.7 

Ev järnvägsstation för persontrafik .......... _-=_ .... _.-... _.:-.--

Inom bangårdsområdet 
kan även uppställningsplatser för 

husbilar anordnas temporärt. 

NEDAN: Fotomontage från bangården 

Hogskolell\lb 

t '/' (''--.. __ . \..:-0 ) ' 

I 

\ I-/L/ 

Slodsodllftg 
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Gönllvo9 TI(I(lg,mjU! fwmln!n 
bebyggelse 
htoosvilloi 
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OVA N: 8ilder från området idog, 
NEDAN: Fotomontage 8ryggmiljö 

BI)'U!lpröfTItlllud 

Delprojekt D: Rödesund 
Rödesundsområdet är ell mycket viktig bebyggelsemiljö för att visa på 

K(\l"lsborgs historiska betydelse med lägel vid kanalen, Samtidigt finns 

det stora förtätningsmöjligheter inom området som är mycket strategiskt 

placerat i mötet mellan Storgatan/väg 49 och Cöla kanal, lvil ,lY kommunens 

viktigaste kommunikationsstråk. 

För att utvecklingen av Rödesund ska bli ett dcIprojekt som förstärker 

tllvecklingspolentialcn för hela kommunen, är det dels viktigt ,111 'lllmii.nna 

intressen tas tillvara och förstärks vid en förtätning, samt att omn'ldel 

iitminstonc ddvis kall ull1yttjas och exploateras högre för atl koncentrera 

ner m;inniskor som ger mer underlag för handel och service. Idag �ir vissa 

partier av området svilrtillg;ing!igt för allmiinheten pil grund av in(\ust ri

och varvsverksJmhet samt privata tomter. Stora ytor allv�inds enbart som 

uppställningsplats för bilar eller butar. 

Nyckelprojekt för utveckling av omrt\det iir i första hand ett arbete med att 

lösa p<lrkerings- och biltuppställningsfrågan för att s�ikra tillgång pil <uwiind

bar made C;ellom effektiva parkeringslösningar som utn)'ttj<\r Storgatans 

flöde av människor, kan man skapa förutsiittningar för Il)' bebyggelse att 

innehålla verksamheter både Iiings gatan och mot vattnet. Som åtgiirder p.l 

kortare sikt ses inrdningsstiillande av park- och lekmiljöer i bcllntligt grön

omradc och längs vallnet sarnl uppförandc av bodar för försiiljning lll. lll. 

längs gästh'llllllsbryggan. 

NYCKELPROJEKT 

Bryggdäck med sjöbodsbebyggcJse vid giisthamnen, parkcrings- och drive

in fUllktioner !ängs Storgatan och ett nytt nyckdprogram som kan bli en 

större t'xploatering och dragare i omrildet, p,lrk med lekmiljöer. 

Sommaren 2013 påbörjades ett arbete med alt uln:ckla ollH.hkt uti(r;'\1l ovall 

nämnda miilsiittningar.I kv Strömmen söder om kan'llen p5börjades under 

2012 ett projekt att bygga bostäder i fonn av två punkthus. 

forlö!mngor Be! hlJlplulsH Alls!Jnosscencn Ulf!Si!',·tHHlgOI 
(ver k $omh eier/boSlu(j<)I?) 

Br;! mrv:irnilJf) UIO�O!l gÖ�lhomn Ny tll,bYQg(;lsll med 
tlloodnd,! progrom 
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Camping, badplats'
··· .. Passagemöjlighet 

längs med stranden 
........ 

/ 
Öl-tappen. rastplats � 

..... . 
� .... 

Kanalområdet 
Bryggpromenader 

Scenamråde 
Hopptorn 

lekplats 
Bostäder 

.... : 

. r
-

.. .. . ' .. ::. 1'···· ......... '" 
.. .... . .. . .... . ... ... 

" . . . , 
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Ställ platser för husbilar/uppställning av båtar 

Utökad gästhamn 

Möjlig placering av husbåtar 

Verksa mh eter/bia ndat 

\\'./...J.>� � ��;;:;��t;r
e�Ch lekmiljöer 

mot vattnet och 

,r*�-.--.-. = :::::::":::::::::,: 
.\�"--- ___ :..

..
. 

med handel och bostäder Bostäder 

\ -'. . ....... .. .... Förlängning av Ge-bana 

'\ ... . 

\ .... 
\ 
\ \ 

Strandpromenad 
Stadspark 

OVA N:Visionsbild framtida Rödesund 
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OVA N: Performonce Marta Jonville, artist·in-residence på 
NolQuite, Bruket, Fengersfors (Dalsland) 

OVAN: Nationoldogsfironde pö föstningen, fala C Eklund 
NEDA N: Fästningstorget 

Delprojekt E: Fästningsområdet 
l:;istningsområdet �lr ett viktigt vcrksamhctsOlH!)de för försvarsmaktens 

verksamhet och erbjuder CIl unik boende·, och vcrksamhctsmil}ö i ett lokalt 

och regionalt perspektiv med miljö och byggnader av högt kulturhisotriskt 

v;irdc. Området lever upp linder sommaren då det är ett stort bcsöksmtlL 

Statens fastighetsverk äger och förvaltar samtliga byggnader inom omrudet. 

Försvarsmakten har länge varit den dominerande hyrcsgiistcl1, men genom 

försvarets omorganisation (se kapitel 5) lämnas allt fler byggnader för ny 

användning framöver. Inom omr{lc!et 1111 !l S ocksii tillvcrkni ng av amllluni

tion (Vanäsverken, Nammo AB). 

Ccnom att tills<.H11J1lans med försvarsmakten och St<ltCllS l"astighetsvcrk 

utveckla fi.istningsomr�\dct som en blandad stadsmiljö med olika progr<.1111 

och olika boendealternativ levandegörs omr,ldel över dygnet och veckan. 

Ett viktigt nyckclprojekt för utvecklingen iir att bevara och förvalta dc unika 

mil.iöer som finns chr. Andra nyckclprojckt handlar om ,ltt synliggöra 

potentialen i området. Cenol11 exempelvis Artist -in- Residl'llcl'-program i 
(;istningssjukhusct pi'! Vanäs udde kan konstn�irer fil bo i byggnaderna mol 

alt dc samtidigt Lllveckl<ll" området med kOllst, insta!Jationer eller pcrfor

rnancc. Temporära projekt som Guldjakten kan lcv<.1ndegör,"\ historien och 

miljön på ett nytt säll samllocka nya besökare till omrildct. ?"'<llionaldags!l

rande\ på ristningen iir en annan populär ,l.terkommande akt ivitet. 

NYCKELPROJEKT 

Bevarande av unika miljöer, omprogramJllcrillg ,)V hcllntlig bebyggelse, 

Residellcyprogram och temporära aktiviteter. 

OVA N T V: Sjukhuset 
OVA NT H:Vonösfyr 
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• "- Vanös fyr 

Sjukhuset -
konferens/hotell 
boende/ku Iturverksa mhet 

-- ---- Vanasverken 

DC3:an, 
Fallskörmsövn ingsba na 

Utveckla området 
med en mångfald av 
olika verksamheter 

�------------ - Föstningstorget
besöksmålscentrum 

Utvecklingsområde, nya verksamheter 

Befinliga verksamheter, ej försvarsanknutna 

h m�'fintliga bostäder eller byggnad lämplig för nya bostäder 
(l' "', 

.. 

Parkeringsmäjlighet rn 


