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Sanden börjar finna sin form och Holmen får åter liv

Tusen goda skäl till ny hamn
I augusti 2008 kom beslutet att lägga
ner Holmens Bruk. En 140-årig industriepok gick i graven. Men hot innebär också möjligheter att ta vara på.

- I augusti sprängdes skorstenen. Det fick
symbolisera framtiden. Nu fanns ingen återvändo. För oss gällde det att ta nya tag och
börja jobba för framtiden, säger S Anders
Larsson, näringslivschef.
Framtiden, den innebär att Vänersborgs
hamn flyttar till Holmens gamla industri-

”

Vi har tagit godbitarna
från respektive förslag

område i Vargön. Därmed frigörs exklusiv
tomtmark på Sanden för attraktiva, centrala
bostäder med vatten utanför dörren.

mer kommunen att lägga fram ett programförslag för hela Sanden.
- Vi har tagit godbitarna från respektive
förslag. Det håller vi nu på att jobba vidare
med. Vad är möjligt att genomföra? Efter ekonomiska och geotekniska utredningar kan vi
presentera en reviderad plan till våren 2011,
förhoppningsvis. Sedan skulle området kunna byggas stegvis, i etapper, med start i kvarteren närmast city och nya Resecentrum. Det
verkar rimligast, säger Charlotte Rosborg,
byggnadschef.

Lilla Paris blir till lilla Venedig? Tengboms arkitektförslag med kanal mellan husen och profilstarka byggnader
vann kommunens sympati. Nuvarande
programförslag över Sanden rymmer
ca 1200 nya bostäder. Illustrationer
och foton: Tengbom arkitekter.

Miljö- och energiprofil
Just nu pågår planarbete för framtida verksamheter och hamn i Vargön.
- Det ska genomföras miljökonsekvensbeskrivningar och hamnutredningar innan vi
kan börja detaljplanera. Vi siktar på en färdig
detaljplan för hamnområdet 2011, säger MajBritt Alm, fysisk planerare i kommunen.
Näringslivschefen ser stora möjligheter för
området:
- Just nu befinner vi oss i en övergångsfas.
Fördelen är att området redan är en befintlig
multimodal industrimiljö, det vill säga med
omedelbara kommunikationer på vatten, järnväg och väg samt med högteknologisk miljö
och flygplats inom synhåll. Läget är även
strategiskt förträffligt i regionen. Framtidsgruppen, som jobbat med att utveckla området, tänker sig en tydlig miljö- och energiprofil med bland annat en omfattande omlastning
och hantering av biobränsle. Göteborg Energi
satsar på kraftverk som drivs med förgasat
biobränsle och här skulle Vänersborgs hamn
kunna vara en viktig kugge. Med miljö- och
energiteknik som kärna kan sedan ett kluster
av företag med innovativa lösningar kunna
etablera sig. Det är viktigt att vi får tillbaka
arbetstillfällen i Vargön.
Med allt fler miljökrav på fordonstrafiken
ser sjöfarten sina möjligheter och det kan till
och med innebära storskalig containerhantering i Vänersborgs nya hamn i framtiden.
Fyra kakor blir till en tårta
Samtidigt avvecklas den tidigare hamnen på
Sanden. Det genererar stora möjligheter för
ett helt nytt profilstarkt bostadsområde i Vänersborgs stadskärna, ett Hammarby sjöstad
vid Vänerns strand.
Utifrån fyra arkitektkontors förslag kom-

Konferera på Quality Hotel Vänersborg
– Den naturliga mötesplatsen!

Vi bjuder på festligare paus,
vad sägs om popcorn
och mjukglass?


Välkomna med er bokning till
0521-57 57 27
konf.vanersborg@choice.se
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