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Illustration hämtad ur den fördjupade  
programutredning av Nyréns, 2010.

En lekvänlig och 
inspirerande 
plats för gammal 
som ung.

”

Förord
Det här programmet antogs i Kommunfullmäktige 
2104-09-29 (§122). Gärdesparken håller på att om-
vandlas från en vanlig park till en park för under-
visning och byter namn till Universitetsparken. Par-
ken ska samtidigt bli en mötesplats för stadens 
invånare, studenter, verksamma och besökare. Här 
blandas utbildning och forskning med vackra park- 
rum för alla. En lekvänlig och inspirerande plats för 
gammal som ung.

Arbetet med Gärdesparken har pågått i många år och 
resultat börjar nu visa sig. Utvecklingen kommer dock 
fortsätta ske under lång tid framöver. Därför behövs det 
här dokumentet som en sammanhållande länk över tid.

Bakgrund
År 2005 påbörjade Mariestads kommun och Göteborgs 
universitet, Institutionen för kulturvård, samtalen om att 
förlägga universitetsbyggnaden med tillhörande övnings-
anläggningar till centrala Mariestad. Två år senare invig-
des Trädgårdens skola. Detaljplanen för uppbyggnad av 
övningsanläggningar i Gärdesparken och Humleparken 
godkändes i november 2009. Till detaljplanen finns en 
bilaga som behandlar utformning och gestaltning. 

Anläggningarna för praktisk tillämpning och forsk-
ning är väsentliga för programmen inom bygghantverk, 
trädgårdens och landskapsvårdens hantverk. Förutom 
grundutbildningar inom respektive program erbjuds 
också fristående kurser, masterprogram och forskarut-
bildning.

För att möjliggöra denna satsning och samtidigt tillgo-
dose allmänhetens fortsatta tillgång till den värdefulla 
och centrala Gärdesparken utmed Tidan, påtalades 
vikten av en övergripande ram för anläggningarna och 
en strategi av dess etablering i etapper. I en fördjupad 
programutredning av Nyréns (2010) presenteras den 
övergripande parkstrukturen, gångstråkens karaktär 
och parkrummens indelning, funktion och strukturella 
innehåll.

Arbetet med gestaltningprogrammet påbörjades av Jes-
sica Baggeryd, Mariestads kommun och har slutförts av 
Hanna Asp, Mariestads kommun och Evalena Öman, 
Göteborgs universitet. Illustrationer i gestaltningspro-
grammet är gjorda av Hanna Asp 2013 om inget annat 
anges. Foton på omslaget är tagna av Hanna Asp och 
Evalena Öman.
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Inledning
Vision 2030 och FÖP 
Mariestad
Vision 2030 är kommunens tanke om framtiden. För att 
nå fram till visionen tas det varje år nya steg inom en eller 
flera av de fem byggstenarna. Omvandlingen av Gärdes-
parken är en stor del i detta.

Mariestad - centrum för trädgårdens hantverk
Gärdesparkens utveckling med nya parkrum, undervis-
ningsområden för studenter och visningsytor för träd-
gårdsintresserade utgör samlingspunkten för trädgårdens 
hantverk i Mariestad.

Mariestad - ledande inom hantverkets akademi
Många av utbildningslokalerna och övningsobjekten för 
hantverksstudenterna vid Göteborgs universitet samlas i 
Gärdesparken.

Mariestad - en naturlig mötesplats
I Gärdesparken skapas pausplatser för både mariestads-
bor, studenter och besökare. Parken är tänkt som en mö-
tesplats för många.

Mariestad - den stolta sjöstaden
Gärdesparken är en del i en framtida samanhållen strand-
promenad längs Tidan och Vänern.

Mariestad - internationellt modellområde
I Gärdesparken testas nya och gamla sätt att odla och ut-
föra hantverk för att skapa en hållbar framtid.

I den fördjupade översiktsplanen för Mariestad, FÖP 
Mariestad, finns det tre övergripande principer. De hand-

lar om en sammanbindande strandpromenad, koncen-
tration och tillgänglighet. Gärdesparken kan kopplas till 
alla tre med sitt strategiska läge i staden och sitt innehåll.  

På grund av läget vid Tidan och genom sin formella väg 
längs denna, skapas en rekreativt, biologiskt och grön- 
strukturellt viktig park. De olika tydliga rummen ska-
par en seriell upplevelse som är värd att bygga vidare på. 
En tydlig känsla av historisk anknytning, av lugn och ro 
samt av vattennära identitet är signum i parken.

Grönprogram - Den framtida parken
Parkens framtid beskrivs utifrån att Göteborgs univer-
sitets undervisningsanläggningar etableras här samt ut-
ifrån att den ska fungera som en grannskapspark och 
nationellt besöksmål.

Sju viktiga mål kan urskiljas för Gärdesparkens framtid:

1. Bevara de trädgårdshistoriska värdena.

2. Bevara parken som publik.

3. Säkra det vattennära intrycket.

4. Bevara och skapa hortikulturella värden och upplevelser.

5. Skapandet av två tydliga och viktiga entréer.

6. Bevara och stärka parken som pusselbit i det mycket 
viktiga grönstråket mellan Stadsparken och Ekuddens 
naturreservat vid Vänern.

7. Mötet med anläggningen. Dess uttryck och represen-
tativitet för kommunen och universitetet.

Grönprogram Mariestad
Grönprogrammet från 2009 beskriver kommunens grö-
na ytor och ger utvecklingsförslag till dessa. 

Grönprogram - Beskrivning av parken

Parken fungerade först som köksväxtodling åt Marieholm, 
den nuvarande parken anlades på 1960-talet med många 
influenser från efterkrigstidens rekreations- och grann-
skapsparksideal. Det vill säga trädgrupper av samma art/
sort och stora generösa gräsytor som inramas av vegetation.

Parkens centrala och vattennära läge samt dess relativa 
storlek gör att den är mycket viktig i den gröna struktu-
ren. En del exotiskt växtmaterial växer också i Gärdespar-
ken. En grupp med lundalm, Ulmus minor, och ett tul-
panträd, Liriodendron tulipifera, är exempel på detta.

Grönprogram - Värdering av parken
Med sina generösa gräsmattor och rum är parken en till-
gång för  mariestadsborna som ytor för solbad, rekreation 
och picknick.
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Detaljplan Gärdesparken
Detaljplan 459 för Gärdesparken mm antogs 2009. Till 
den finns en bilaga för Utformnings- och gestaltningsrikt-
linjer för Humleparken och Gärdesparken som förtydligar 
Gärdesparkens och Humleparkens användning. Ur den 
kan följande viktiga punkter uppmärksammas:

• Rumsligheten ska utvecklas.

• Ovalen restaureras och omsluts med vegetation som en ram.

• Vattenkontakt och vegetation längs Tidan ska säkras.

• Befintlig vegetation ska bevaras och utvecklas så långt 
det är möjligt.

• Tydliga entréer vid Gärdesbron och Marieholmsbron.

• Helhetsintryck i val av bänkar och annan utrustning. 
Ska dock vara underordnat parkens karaktär.

• Öppenheten mellan Residenset och Alhagen ska bevaras.

• Naturliga material ska användas.

Fördjupad program- 
utredning
I en fördjupad programutredning av Nyréns från 2010 
presenteras den övergripande parkstrukturen, gångstrå-
kens karaktär och parkrummens indelning, funktion 
och strukturella innehåll.

Parkens strukturella betydelse
Som nav i det framtida gröna Mariestad finns Stadspar-
ken. Utifrån detta nav leder sedan gröna stråk till andra 
parker samt till naturen runt omkring i kommunen. 
Universitetsparken ingår som viktig del i ett grönt stråk 
mellan Stadsparken och naturreservatet Ekudden.

Universitetsparken är således en viktig del i Mariestads 
gröna struktur och samtidigt även den ett nav, där en 
stor mängd besökare kommer att passera. I detta per-
spektiv är det viktigt att gestaltningen inte bara tillgo-
doser universitetets behov och önskemål utan även ser 
till de omkringliggande grönområdena och deras funk-
tioner. Detta är i sig ingen motsättning utan en viktig 
aspekt som inte får glömmas bort i det fortsatta arbetet.

Undervisning
En flexibilitet bör byggas in i anläggningarna så att stu-
dier i rumslighet, volym och form kan bedrivas i fullska-
la. Eftersom den flexibla gestaltningen som grund för 
laborativt lärande och tillämpad forskning är viktig, blir 
denna kombination också en grund för intressanta mö-
ten. Vad gäller utvecklingsarbeten, material och anlägg-
ning skulle följande kunna vara ett scenario:

• Grundutbildningen och utvecklingsarbeten förut-
sätts att kunna bedrivas inom anläggningarna då det 
alltid kommer att finnas ett driftbehov. Därför blir det 
viktigt att strukturera arbetet så att jämförande studier 
kan företas samt att nya metoder för drift och anlägg-
ning kan testas och utvecklas och att olika skötseltekni-
ker prövas.

• Materialens användning kommer att var omfattan-
de. Detta innebär att studenterna till stor del kommer 
att kunna möta och arbeta med hantverkets många oli-
ka material inom anläggningarna. Detta gäller exempel-
vis perennrabatter, häckar, träd och buskar samt olika 
markbeläggningar, stakettyper, samt mur- och puts-
ningsmetoder.

llustration ur den fördjupade program- 
utredningen av Nyréns.
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• Anläggningsarbeten kommer under många år framåt 
att kunna bedrivas i mindre skala inom parken. Detta 
kommer efter ett visst antal år att avklinga. Då kommer 
reparations-, om- och tillbyggnadsarbeten att bli aktuel-
la. I den mån dessa inte räcker till för undervisning och 
forskning kommer samverkansprojekt ute i kommunen 
att kunna bidra som värdefulla pedagogiska arbeten.

Fysisk gestaltning
• Som viktig ryggrad i gestaltningen kan en axelliknan-
de gång- och cykelväg utgöra parkens ram och vatten-
front längs Tidan i öster. Denna kan ha platser likt no-
der vid varje riktningsändring och på så vis också utgöra 
en pulsåder utifrån vilken hela parken struktureras och 
kommuniceras. Hit når bron från kvarter Falken (Träd-
gårdens skola). Härifrån nås även de olika delanlägg-
ningarna och dess olika funktioner. Den rakare gång- 
och cykelvägen skapar en kontrast mot den vindlande 
gången mellan de olika parkrummen.

• Att överföra odlings- och utvecklingsmetoder, material- 
användning och utformningsskicklighet till byggnads- 
och trädgårdsarkitekturen är essentiellt. Analogt med 
detta måste växter användas strategiskt, estetiskt och di-
versifierat så att parken bär ett uttryck av rumslighet, his-
torisk kontinuitet samt också en ökad växtanvändning.

• Hantverket bör genomsyra arkitektur och detaljut-
formningar. Hantverket fungerar då som ett möte mel-
lan historia och nutid, mellan olika personer och erfa-
renheter, mellan metoder och sammanhang.

Övergripande mål för 
gestaltningen
• Hantverksmässig kvalitet från helhet till detalj.

• Traditionella beprövade material och tekniker som går 
att underhålla.

• God miljö och låg klimatpåverkan.

• Spegling av den hantverksinriktade utbildningen och 
forskningen.

• Praktiska funktionella lösningar i helheten såväl som 
detaljerna.

• Ömsesidigt utbyte mellan olika aktörer.

• Konstruktionslösningar kopplade till funktion och ut-
förande i undervisningen.

• Bygga vidare på tradition som både inspirerar till det 
som varit samtidigt som utveckling sker.

• Traditionella material och hantverkstekniker används 
med fördel i nya sammanhang och i en ny design.

• Konstnärlig och annan estetisk extern medverkan.

• Helheten är mycket viktig. I detta sammanhang skulle 
det kunna vara tematisk arkitektur, tydliga ramar och 
en arbetsprocess som får resultatet att uttrycka stabi-
litet, lust, kontinuitet, förmedling av kunskap och en 
tydlig väg genom historien in i framtiden. Vid detalj- 
gestaltningen blir det alltså viktigt att se till att så många 
material och typer av ytor/områden som möjligt an-
vänds. Detta så att en pedagogisk diversitet finns i an-
läggningen. På så vis skapas också en slags helhet.

Förändringar
I det tidiga skedet av planeringen för Gärdesparken var 
tanken att tennisbanorna skulle flyttas. Under våren 
2013 togs ett beslut att behålla de tre banorna norr om 
klubbstugan och gestaltningsförslaget har därför anpas-
sats för detta. 

Illustration ur den fördjupade program- 
utredningen av Nyréns.
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Översiktlig gestaltning     
Gångstråk
Parkens gång- och cykelvägar delas in i tre olika struk-
turer:

Tidanstråket
Gång- och cykelvägen längst med Tidans strand fung-
erar som ett snabbt stråk som tar besökaren ohindrat 
genom parken. Stråket är en del i Strandpromenaden 
som är tänkt att gå längs hela Tidan inom staden samt 
Vänerns strand. Stråket leder till målpunkter utanför 
parken såsom Ekuddens naturreservat och Gamla stan.

Radiärstråken
Radiärstråken kantas av häckar som delar upp parken 
i ett antal parkrum. Stråken binder även samman par-
kens södra sida och bostadsområden med Tidans strand 
i norr där utblickar mot Marieholms särpräglade kul-
turmiljö fås.  

Parkstråket
Upplevelsestråket som tar besökaren genom rummen i 
en flytande rörelse likt Tidans flöde. Ett stråk för flanö-
ren som vill uppleva parken i ett långsammare tempo, 
kanske stanna till för att studera växtmaterialet eller 
iaktta trädgårdsmästarnas arbete i någon av parkrum-
mens anläggningar.

Parkrum
Gärdesparken omfattar cirka 3,5 hektar. På kommande sid-
or redovisas varje plats mer i detalj.

1. Stora entrén

2. Formträdgården

3. Äppellunden

4. Vattenleken

5. Ängen

6. Trädgårdsmästeriet

7. Picknickparken

8. Lilla entrén



7G E S TA LT N I N G S P R O G R A M  G Ä R D E S PA R K E N  2 0 1 4

Ljussättningsprincip
Tidanstråket
Gång- och cykelväg genom hela parken samt stråk in 
i parken, cirka 25 meter mellan belysningsstolparna, 
höjd 4,5 meter.

Entréer
Belysning vid de viktigaste entréerna som fungerar som 
vägvisare in i parken.

Effektbelysning
Vissa träd, konstverk och byggnader kommer effektbe-
lysas och fungera som landmärken i parken.

Parkering
Parkering för besökande till parken kommer finnas på 
två ställen. En större parkeringsyta vid Alhagen/Marie-
forsleden och en mindre vid Hertig Karls torg/Göte-
borgsvägen.

Alhagen
Här finns plats för besökare både till parken, Marie-
holm och i viss utsträckning till centrum och Gamla 
stan. Parkeringsytan är uppdelad i två varav den ena 
finns i Alhagen och den andra vid Polishuset. Från par-
keringen kommer besökare in i parken via Stora entrén.

Hertig Karls torg
På torget finns några parkeringsplatser samt en större 
cykelparkering. Torget ligger i anslutning till Lilla en-
trén och här finns även busshållplats. 

Trafiksäkerhet
För att ta sig till Gärdesparken på ett säkert sätt föreslås 
en upphöjd trafikplats vid Stora entrén samt att sträck-
an söder om denna skyltas om till 30km/h sommartid. 
Att även höja upp det befintliga övergångsstället vid 
Marieholmsbron kan vara bra. Vid Lilla entrén bedöms 
dagens trafiksituation vara tillfredsställande. 

Alhagen

Hertig Karls torg
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På följande sidor visas de olika parkrummen mer de-
taljerat. Tanken är dock att Gärdesparken ska utvecklas  
under många år och därför är gestaltningsprogrammet 
något mer generellt utformat. Studenterna vid Göteborgs 
universitet kommer över åren att få uppgift att ta fram 
mer exakta och detaljerade förslag över de olika delarna.

Stora entrén
Välkomnande entrérum med stombildande strama 
häckar, rabatter, gräs och flerstammiga träd.

Entréträdgård med buskar och perenner. Den lösa och 
luftiga strukturen bärs upp av strama häckar. Tydliga 
strukturer och färgteman för vår, höst och vinter.

Stombildande växtmaterial
Alm Ulmus glabra, körsbärsplommon Prunus cerasifera, 
hybrididegran Taxus x media `Hilli´, bok Fagus sylva-
tica och prakthäggmispel Amelanchier lamarckii. Olika 
praktperenner och blommande buskar såsom buketta-
pel Malus toringo var. sargentii, småblommig schersmin 
Philadelpus ’Mont blanc’ och kvitten Cydonia oblonga.

Utformning
En kontrastrik perennrabatt med lång blomningstid 
välkomnar besökaren till parken. Växtligheten har skill-
nad i både form och textur och ger en känsla av att 
passera genom ett blomsterhav.

Detaljerad gestaltning

Perenner

Upphöjd  

trafikyta Blommande  

buskar

Pumphus

Klippt 

gräs

Klippta  

häckar
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Stora entrén – exempelbilder 
1. Enköping, foto: Hanna Asp 

2. Heligan England, foto: Jessica Baggeryd.  
 3. Ultuna, Uppsala, foto: Hanna Asp.  

4. och 5. Enköping, foto: Hanna Asp 

Tänkt färgskala.

1. 2. 3.

4. 5.
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Formträdgården och  
Rosenplatsen
Formträdgården är ett grönt klassrum i anslutning till 
Murhuset för utvalda undervisningsmoment, forsk-
ningsprojekt och interna/externa utställare. Rummet 
består av klippt gräs omgärdat av klippta häckar.

Rosenplatsen består av ett flertal olika rosor som om-
famnar besökaren och bron till Marieholm.

Stombildande växtmaterial
Bok Fagus sylvatica, alternativt Hybrididegran Taxus 
`Hilli´. Olika typer av busk-, klätter och rabattrosor.

Utformning
Häckar, höjd 210 cm, bitvis 150 cm mot Murhuset. 
Bokhäck med bronsfärgat vinterutseende eller idegran, 
blågrön tätt och mörkt. Ett 50-tal olika rosor med olika 
doft och färg omgärdar den runda platsen framför bron.

Konstnärlig utsmyckning
Sittskulptur i kalksten intill murhusets östra entré. 

Rosor

Konstverk

Klätter- 

rosor
Klippta  

häckar
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Formträdgården – exempelbilder
1. Sissinghurst England, foto: Tina Westerlund.  

2. Trädgårdsföreningen, Göteborg, foto: Evalena Öman.  
3. Sofiero, Helsingborg, foto: Evalena Öman. 

4. Botaniska trädgården, Göteborg, foto: Hanna Asp.  
5. Trädgårdsföreningen, Göteborg, foto: Hanna Asp

1. 2. 3.

4. 5.
Tänkt färgskala.
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Äppellunden
Olika sorters äppelträd i ängsgräs, vårlök och blomman-
de örter. Trädens placering, där krontaket löses upp på 
vissa platser, formar ett trädgårdsrum där skugga och ljus 
bygger rumsligheten. I kanten mot murhuset formas äp-
pelträden i en spaljé.

Stombildande växtmaterial
Olika sorters äpple Malus domestica både som äppel-
lund och i spaljé, högörtsäng.

Utformning
Äppelträd planterade i rader med 6 - 8 m mellan varje 
individ. Alternativt planteras träden efter sortens kron-
utbredning och slutliga höjd (habitus). Ängsgräs för 
slåtter; kanterna intill gångar och häckar hålls efter med 
gräsklippning. Fruktrabatter med spaljérade äpplen in-
till Murhuset. 

Konstnärlig utsmyckning
Sittskulptur i kalksten intill murhusets östra entré.

Äppelträd

Spaljerade 

äppelträd
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Äppellunden – exempelbilder
1. och 2. Trädgårdsföreningen, Göteborg, foto:Hanna Asp    

3. och 4. Ellenäs ängsäppelodling, Småland, foto: Pierre Nestlog.  
5. Cornwall England, foto: Peter Sjömar.  

5.

1. 2. 3.

Tänkt färgskala.
4.
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Vattenleken
En blågrön lekmiljö tillgängligt för förskolans barn och 
parkbesökare. Anläggningen hämtar inspiration från 
parkens övriga verksamhet och tillåter fantasilek och 
experiment.

Utformning
Vattenränna för lek som följer bågformen på gångvä-
gen. Äppelträden närmst vattenleken formas till låga 
klätterträd.

Konstnärlig utsmyckning
Lekfull vattenränna.

Låga  

klätterträd

Vattenlek
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Parkleken – exempelbilder
1. Vattenlek i Växjö, foto: Evalena Öman.  

2. och 3. Norrkvarn, Mariestad, foto: Evalena Öman. 
4. Lekträd, Uppsala, foto: Hanna Asp

Tänkt färgskala.

1. 2.

3. 4.
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Ängen
Ytan intill Trädgårdsmästeriet karaktäriseras av vildflor 
och sköts genom slåtter. Här finns också plats att testa 
olika hägnader såsom gärdesgårdar. 

Stombildande växtmaterial
Björk Betula sp, nyponros Rosa dumalis, en Juniperus 
communis med en undervegetation bestående av slåtter-
gynnade gräs och örter.

Utformning
En friväxande blommande ängsyta som klipps närmast 
gångvägen och ramas in av häckar på södra sidan.

Konstnärlig utsmyckning
Hägnader av olika utformning.

Ängsyta

Hängnader

Klippta  

häckar
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Ängen – exempelbilder
1.Torsö, Mariestad, foto: Love Örsan. 

2. Heljesgården, Falköping, foto: Love Örsan. 
3. och 4.Vallby Sörgården, Skövde, foto: Sigund Gröning. 

5. Ellenäs ängsäppelodling, Småland foto: Hanna Asp.

Tänkt färgskala.
5.

1. 2. 3.

4.
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Trädgårdsmästeriet
Anläggning som synliggör hantverket i odlandet och 
trädgården genom trädgårdsmästarens närvaro, konti-
nuitet och intensitet i skötseln. Här återfinns klassis-
ka inslag så som formklippta häckar, drivhus, bär och 
köksväxtodling. Ett trädgårdsrum i ständig förvandling.

Strandzonen fungerar som försöksyta för etablering av 
naturlik vegetation.

Stombildande växtmaterial
Häckar av bok Fagus sylvatica och europeisk lärk La-
rix decidua, bärbuskar, köksväxter, orangeriväxter och 
blomsterurnor. 

Utformning
En blandning av hårda och mjuka material, trä, puts 
och sten. En kontrastrik miljö i form snarare än i färg. 
Sirligt och lätt tillsammans med tungt och stabilt med 
en nedtonad färgskala som framhäver och förstärker det 
gröna.

Hantverksmässigt utformade detaljer så som odlings-
bänkar, vattenkar, staket och grindar, brunnslock, trä-
sarger med mera.

Konstnärlig utsmyckning
Staket och grindar, vattenkar, keramikurnor och växt-
stöd.

Odlingar

Bärbuskar

Odlingar

Perenner
Strandvegetation
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Trädgårdsmästeriet – exempelbilder
1. Ultuna, Uppsala, foto: Hanna Asp.  

2. Heligan England, foto: Jessica Baggeryd.  
3. Enköping, foto: Hanna Asp.  

4. Enköping, foto: Evalena Öman. 
5. Heligan England, foto: Jessica Baggeryd.   

1.

4. 5.

2. 3.

Tänkt färgskala.
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Picknickparken
En gräsyta för aktivitet och vila. Den runda platsen ra-
mas in av en klippt måbärshäck. Bakom den låga häck-
en går en smal gång som leder besökaren till paviljong-
en. I parkrummets södra del bäddas platsen in av högre 
träd och buskar, i  norr planteras en gles växtridå med 
uppstammade låga buskträd och marktäckande växter 
för att rama in utsikten  ned mot Tidan och ut mot 
Vänern. 

Eftersom den här platsen är tänkt att möjliggöra ett fler-
tal aktiviteter som grillning, spel och lek bör det finnas 
ett kärl för säker hantering av engångsgrillar.

Stombildande växtmaterial
Hassel Corylus avellana, hybridtrollhassel Hamamelis x 
intermedia, bärhäggmispel Amelanchier alnifolia, blå-
bärstry Lonicera serulea var. kamtschatica, körsbärskor-
nell Cornus mas, måbär Ribes alpinum och storbladiga 
perenner samt olika typer av ormbunkar.

Utformning
Klippt gräs i rundeln, måbärshäcken hålls stram ut mot 
gräsytan, innerkant mellan häck och gång planteras 
med perenner där odlingsytan är som bredast.

Konstnärlig utsmyckning
Lekfull gömd skulptur och stenplattor till gången runt 
rundeln.

Stensatt  

gång

Klippt 

gräs

Busk- och  

perennytor

Lågt klippta  

häckar
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Picknickparken – exempelbilder
1. Berlin, foto: Jessica Baggeryd.  

2. Sissinghurst, England, foto: Jessica Baggeryd.  
3. Sissinghurst England, foto: Tina Westerlund.  

4. Trädgårdsföreningen, Göteborg, foto: Hanna Asp.  
5. Mariebjerg Danmark, foto: Jessica Baggeryd.

1. 2. 3.

4. 5.
Tänkt färgskala.
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Lilla entrén
Bladverk i olika gröna nyanser, matta och blanka struk-
turer, olika bladformer, vintergrönt. Marktäckare, klät-
terväxter och flerstammiga buskträd med vacker bark 
och ljus blomning. Enstaka individer med vacker höst-
färg. Anläggning med växtmaterial i flera skikt, gärna 
surjord, tät och frodig i sin karaktär.  

Stombildande växtmaterial
Woodland med exempelvis japanskt gaffelolvon Vibur-
num furcatum, rynkolvon Viburnum rhytidophyllum, 
luktolvon Viburnum carlesii, dvärghäxal Fothergilla gar-
denii, tuvkornell Cornus sericea `Kelseyi´, klätterbenved 
Euonymus fortunei och murgröna Hedera helix.

Utformning
Marktäckande vedartade växter med flerstammiga 
blommande solitärbuskar och träd som uppstickare. Ett 
mindre antal perenner samt lökväxter. 

Konstnärlig utsmyckning
De tre parasollalmarna markeras med ljussättning.

Blommande  

buskar och perenner

Klippt 

gräs
Parasollalmar
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Lilla entrén – exempelbilder
1. Sissinghurst, England, foto: Jessica Baggeryd.  

2. Mariebjerg, Danmark, foto: Jessica Baggeryd.  
3. Botaniska trädgården, Göteborg, foto: Hanna Asp 

4. Stockholm, foto: Hanna Asp 
5. Enköping, foto: Hanna Asp 

Tänkt färgskala.

1. 2. 3.

4. 5.
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Möblemang och skyltning

Det finns ett gestaltningsprogram för Mariestads cen-
trum från 1998. Det finns dock ett uppdrag om att 
uppdatera detta utifrån dagens förutsättningar. Försla-
gen till utseende på möblemang och skyltning i Gär-
desparken är därför anpassat efter det tidigare program-
met men inte helt i linje med detta. 

Både möblemang och skyltning ska följa tanken om 
enkelhet och tydlighet samt att materialen ska vara håll-
bara över tid.

Möblemang

Bänkar
I parken föreslås bänken Båstad, den bänktyp som Ma-
riestad i dag använder sig av och som är anpassad för att 
klara tillgänglighetskrav. Utöver denna kommer det på 
flera platser över tid dyka upp annorlunda sittplatser. 
Kanske en snickrad bänk runt ett träd eller en större 
sittyta i trä. Utformningen av dessa specificeras inte i 
det här dokumentet men de ska följa vissa huvudregler; 
delar i metall ska pulverlackas svart eller galvaniseras, 
trä som används ska ha lång hållbarhet, inte vara tryck-
impregnerat och antingen lackas i grönt eller oljas in. 
Alla sittplatser ska ha plats för barnvagn/rullator intill. 

Ljussättning gångvägar
I parken finns främst två typer av belysning; längs vägar 
samt effektbelysning av konstverk, byggnader och väx-
ter. Längs vägarna är det en svart stolpe med LED-ar-
matur, se illustration nästa sida.

Effektbelysning
Att belysa mer än bara där man färdas skapar en spän-
nande och många gånger vackrare stad eller plats. I Gär-
desparken kommer både konstverk, växter och byggna-
der effektbelysas på olika sätt.

Papperskorgar
Inne i Mariestad används papperskorgen Byarum som 
även föreslås för Gärdesparken.

Skyltning
Informationsskyltarna ska vara enhetliga för hela par-
ken och förevisa både information om platsen, flora och 
fauna samt i viss mån kulturhistoria. Se illustration till 
höger och på nästa sida.

Övergripande information
Skyltar som finns vis entréerna visar hela parkens upp-
byggnad. Här finns hänvisning till pausplatser och de 
olika parkrummen samt viss historisk tillbakablick. 

Inom varje parkrum i anslutning till pausplatserna finns 
även skyltar för det specifika rummet och dess innehåll.

Information om växter
Vid planteringsytor och vissa träd ges information med 
växternas svenska och latinska namn.

Information om djur
Finns något specifikt djur inom området ges beskriv-
ning av dessa. Framförallt längs Tidan och vid blomster-
planteringar som lockar många insekter.

Kulturhistoria
I första hand längs Tidan och vid entréerna ges historisk 
information. Parkstråket längs vattnet är en del i hela 
strandpromenaden längs Tidan och här är tanken att 
skapa ett kulturstråk.

Informationsskylt inne i parken.
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Belysning ”Philips City Spirit” 
med svart stolpe.

Framsida av informationsskylt  
vid entré.

Informationsskylt vid entré, baksida 
med klättrande växter.
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Göteborgs universitet i  parken
Grundutbildning
Vid Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet 
i Mariestad bedrivs grundutbildning inom olika hant-
verksprogram såsom bygg, måleri, trädgård och land-
skap. Programmen är yrkesinriktade utbildningar som 
ger studenterna en gedigen praktisk kompentens för att 
arbeta inom kulturvård och traditionellt hantverk.

Utbildning i Gärdesparken
Byggutbildningen har två olika inriktningar, trä och mur. 
Murinriktningen bedriver stora delar av sina praktiska 
moment i murhuset och på murgården i Gärdesparken.

Trädgårdsutbildningen kommer delvis bedrivas i det 
nybyggda Trädgårdsmästeriet med omgivande park-
rum. Första odlingssäsongens trädgårdsodlingskurser 
att fokuseras hit och till Marieholm. Tanken är att 
parken som helhet kommer vara en levande park där 
studenter kan få prova olika tekniker och utveckling-
sidéer samt att långsiktigt kunna följa upp hur parkens 
utveckling över tid. Mötet med parkbesökaren kommer 
vara en viktig del i studenternas analys av platsens möj-
ligheter och tankar kring de olika parkrummens utveck-
lingsmål.

Inom inriktningen landskapsvårdens hantverk koncen-
treras studierna på att utveckla, sköta och vårda värde-
fulla landskapsmiljöer, med fokus på bebyggelsenära 
miljöer samt kultur- och naturlandskap. Viktiga prak-
tiska kursmoment kommer att förläggas till i Gärdes-
parken, så som har slåtter, stängsling, skötsel och ut-
veckling av strandmiljöer.

Forskning
Göteborgs universitet i Mariestad bedriver sen några år 
tillbaks försök med hantverksforskning. Frågeställning-
ar handlar om hur praktiska erfarenheter kan fördjupa 
förståelsen av vår historia och glömda kunskapstradi-
tioner. 

Hantverksvetenskap är ett nytt begrepp och en ny före-
teelse inom akademin. Forskningen bedrivs i hantverk 
och genom hantverksarbete av hantverkare till skillnad 
från forskning om hantverk som kan genomföras av 
antikvarier, etnologer, historiker, arkitekter och andra 
traditionella akademikergrupper. I fokus står hantver-
kets procedurer som ställs i relation till råmaterialet och 
eftersträvad produktkvalité och funktionalitet - det vill 
säga kunskap om hur människan hanterar naturen, ma-
terien och tingen genom att tillverka, vårda eller odla. 
I hantverksforskningen används arbetsprocesserna som 
metod i undersökningar och analyser och resultaten re-
dovisas bland annat genom hantverksprodukterna.

Forskning i Gärdesparken
Ett syfte med utbyggnaden av Gärdesparken är att ska-
pa en arena för fallstudier i forskningsutbildningen och 
en noggrann dokumentation om de olika hantverksmo-
menten i samband med parkens anläggning och drift 
kommer vara viktig för att möjliggöra dessa studier.

Hantverkslaboratoriet
Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kul-
turmiljöns hantverk inom traditionella bygghantverk, 
trädgårdshantverk och landskapsvård. Verksamheten 
startade 2009 med utgångspunkt i ett sedan länge iden-
tifierat behov av att dokumentera och utveckla traditio-
nella hantverkskunskaper för att även i framtiden kunna 
vårda kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Hantverkslabo-
ratoriet fungerar som en kunskapsbank och ett expert-
stöd för de som arbetar med, eller ansvarar för, vården av 
våra kulturmiljöer. Hantverkare driver kunskapsprojekt 
inom laboratoriet och är de främsta samverkansparter-
na. Hantverkslaboratoriet har ett väl utvecklat samarbete 
med myndigheter, offentliga ägare och förvaltare av vårt 
gemensamma kulturarv, företagsnätverk, byggnadssek-
tors branschorganisationer, ideella krafter och en mängd 
andra aktörer inom kulturmiljövården.

Hantverkslaboratoriet i Gärdesparken
Önskemål finns om än fler och fördjupade kunskapspro-
jekt. Det kan handla om referenssamlingar av växtmate-
rial, långtidsstudier av trä som takmaterial, jämförande 
studier av traditionell färg på plåt och exponering av på-
gående forskning så som lokalproducerade kalkbindeme-
del. 

De är alla exempel på studier och utvärderingar som krä-
ver bra fysiska förutsättningar. Något som Gärdesparken 
i framtiden skulle kunna erbjuda.
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Föreslagen prioriteringsordning

Nivåindelning investering och skötsel
På följande sidor visas vilka ytor som Göteborgs uni-
versitet tar på sig ansvar för samt två ytterligare nivåer 
där  kommunen tar på sig ett ökat ansvar för att till-
sammans skapa en park som både kan uppskattas av 
invånare, fungera som undervisningsplats och som ett 
besöksmål för turister. Alla tre nivåförslagen förutsätter 
att gång- och cykelvägar anläggs enligt förslaget.

Nivå A innebär att parken sköts med ungefär samma in-
tensitet som i dag plus att universitetet tar på sig ansvar 
för utpekade ytor.

Nivå B, här har kommunen ett större ansvar då de två 
entréerna även görs om utifrån gestaltningsprogram-
mets förslag.

Nivå C är det förslag som tagits fram i och med detta 
gestaltningsprogram. Det innebär en ökad skötsel för 
kommunen men ger en helhetskänsla av parken till be-
sökaren och som också ger underlag för att parken ska 
bli del i ett besöksmål av nationell karaktär.

För de tre nivåerna handlar det både om investering och 
skötselbehov. Det är viktigt att inte bara se till investe-
ringskostnaden utan även att ytor som tillkommer mås-
te skötas. På följande sidor visas vilka ytor som ingår i 
de olika nivåerna samt hur stora dessa är. Detta för att 
enkelt kunna räkna på skötselkostnader.

Prioriteringsordning
Utifrån tanken om att parken på sikt ska bli del i ett 
besöksmål bör entréer, information, sittplatser och par-
kering lösas i ett tidigt skede. Det måste även finnas 
något att visa upp i parken, detta står i första hand Gö-
teborgs universitet för men kommunen bör även lägga 
till insatser och ha en långsiktig tanke med skötseln av 
de allmänna ytorna. 

Förslaget är därför att i första hand se till att de ytor 
som universitetet ansvarar för blir av. Förutom detta 
bör nivåförslagen följas. När det gäller universitetets 
ansvarsytor är dock tanken att de ska utvecklas över tid 
och inte allt på en gång. Så medan dessa ytor skapas bör 
även entrérummen påbörjas för att sen följas av de öv-
riga parkrummen. En god idé kan vara att se till att det 
finns en dragpunkt inne i parken, exempelvis vattenle-
ken. För att förbättra tillgängligheten och skapa land-
märken kan broarna vara en viktig del i att locka fler 
besökare in i själva parken. Broarna är också utpekade 
som nyckelprojekt i den fördjupade översiktsplanen för 
Mariestad från 2013.

Det som görs under 2013 med gång- och cykelväg samt 
belysning är en viktig start i arbetet med att omgestalta 
hela Gärdesparken och öppna upp den för fler. Det ti-
digare otrygga stråket längs vattnet blir tillgängligt för 
alla och en grund för att parken faktiskt ska användas.
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Nivå A
Markerat i färg är de ytor som Göteborgs universitet 
tar ansvar för att sköta under sina terminstider. Detta 
innebär att kommunen har ansvar under juli-augusti 
då ingen undervisning bedrivs. Det handlar i första 
hand om perennytorna som behöver tillsyn då. 

För att klara tillgänglighetskrav bör det placeras bänkar 
på cirka 200 meters avstånd. Det innebär tre anpassa-
de sittplatser längs Tidanstråket. På sikt bör dock fler 
sittplatser med annorlunda utformning placeras in.

I övrigt har kommunen ansvar för att klippa gräs, skö-
ta gångar och ta hand om nyetablerade träd och bus-
kar som inte är färgmarkerade.

11 000 m2 gräs

5 750 m2 gång- och cykelvägar

450 m2 grusyta, ej gc-vägar

300 m2 perennyta juli-augusti

Nyetablerade träd och buskar
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Klippta häckar,  

grusyta samt träd  

vid Stora entrén

Buskar

Klippt häck

Buskar och  

perenner

Nivå B
Utöver det som färgmarkerats i nivå A tillkommer nu 
ytor som kommunen tar på sig ytterligare ansvar för. 
Det handlar i första hand om de två entréerna med 
tillhörande växtmiljöer. Texten i illustrationen till hö-
ger visar vad som tillkommit.

9 000 m2 gräs

5 750 m2 gång- och cykelvägar

450 m2 grusyta, ej gc-vägar

300 m2 perennyta juli-augusti

Nyetablerade träd

350 m2 klippt häck

2 500 m2 buskyta med inslag av perenner
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Nivå C
För att nå upp till den bild som har framställts i både de-
taljplanen och den fördjupade programutredningen krävs 
det att kommunen tar ett utökat ansvar för ytterligare 
ytor. Detta för att få en helhet och en väl omhändertagen 
park som kan fungera som en del i besöksmål Mariestad. 

8 300 m2 gräs

5 750 m2 gång- och cykelvägar

600 m2 grusyta, ej gc-vägar

300 m2 perennyta juli-augusti

Nyetablerade träd

650 m2 klippt häck

2 600 m2 buskyta med inslag av perenner

50 m2 övrig perennyta

150 m2 vattenlek






