
MARELD
L A N D S K A P S A R K I T E K T E R

Träd
Träd Den fina karaktären med alar och björkar i 
strandkanten bevaras och föryngras med 
nyplantering. Nya mindre träd med vår och höst 
färg, som körsbär och lönn, planteras koncen-
trerat i  Terrassparken och sprids ut längs 
Parkstråket. Buskar används i slänterna, som 
blommande inslag samt som skydd mot Storgatan. 
Tex syrén, häggmispel, malus. 
Ny häck av avenbok planteras längs björkraden.
Blommor Perenner och sommarblommor finns samlat 
i några praktrabatter i Terrassparken. I den 
lilla rundeln, under körsbärsraden samt vid 
sittplatsen i slänten. Blomsterlök sprids i 
gräsmattorna och rabatterna.

Ljus
Belysningen är en viktig del av parkkänslan 
längs stråket. Den stärker gestaltningen med 
enkla stolpar i trä som följer trä temat. Längs 
parkstråket hålls belysningen sparsam för att 
inte ta bort naturkänslan.
Terrassparken belyses mer för att kännas 
välkomnade och trygg. Lysande lekskulpturer 
blir lekfulla inslag på kvällen. 
Vardagsbelysningen skapar en vacker ljussiluett
runt sjön varje kväll. Ljushändelser vid 
särskilda tillfällen blir en mötesplats för 
folk att samlas kring.

TERRASSPARKEN och PARKSTRÅKET nu.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Terrassparken anlades 1947. Den har många fina kvalitéer men även 
brister och under åren har nya behov för parken uppstått. 
Även Parkstråket har fina förutsättningar men är eftersatt. 

Terrassparken har ett unikt läge med södersluttning mot sjön och 
en fantastisk sjöutsikt. Sjön är djup och används för bad på 
sommaren och skridskoåkning vid kalla vintrar. Parken ligger nära 
Eds centrum och samtidig i anslutning till ett viktigt 
rekreationsstråk. Ett stort problem för parken är bilvägen som går 
rakt igenom. 

Parkstråket är en del av Eds populära promenadstråk runt sjön. 
Parkstråkets klassiska profil med grusvägen, alarna i strandkanten  
och vassruggarna längs sjön har en stor kvalité som ger en fin 
tidlös känsla.

Här finns alla förutsättningar att skapa en unik pärla i Dalsland.

VISION.
Dals-Eds kommun har tagit emot synpunkter och
önskemål från Edsbor, både barn och vuxna, 
om Terrassparken och Parkstråket och har tittat på hur parken 
och stråket fungerar och vilka nya behov som har uppstått. 
Utifrån detta har kommunen tagit fram en vision.

MÅL / ÖNSKEMÅL
Parken ska bli en naturlig mötesplats i Ed.
Det ska finnas aktiviteter och målpunkter för alla åldrar.
Skapa kontakt med sjön och tillgängliggöra strandkanten.
Skapa större tillgänglighet generellt.
Aktivera rekreationsstråket runt sjön.
Parken ska fungera för arrangerade tillställningar och spontana 
möten. 
Bevara befintliga kvalitéer.
Tillföra något unikt och speciellt för Edsborna som även lockar 
folk utifrån. 

Trä
Ljust trä används som sammanhållande material 
längs stråket och i parken. Träet har en 
historisk förankring i Ed som gör det relevant. 
Det är samtidigt ett vänligt och nutida 
material som både har lätt för att smälta in 
och ha ett distinkt uttryck om det används med 
hög kvalité och på ett konsekvent sätt i 
detaljerna.
Längs stråket vindlar en brygga och bänkar i 
trä och i parken tas detta upp i de flesta 
element så som scenen, bänkar, sittgradänger, 
lekredskap mm.
Den befintliga badplatsen får nytt trästaket och 
en ny byggnad i trä som knyter an till den nya 
kafé/restaurangbyggnaden i trä vid 
Terrassparken. 
Även annan utrustning som papperskorgar och 
skyltar inlemmas i en enhetlig gestaltning.

FÖRSLAG.
Terrassparken och Parkstråket utvecklas tillsammans som en helhet. Med enkla medel som 
material, växtlighet och belysning hålls sträckan ihop. Parkstråket får en förhöjd 
parkkänsla som märks redan vid entréerna som förtydligas. 
Terrassparken får en ökad stadsparkskänsla och kommer samtidigt sitta ihop bättre med 
parkstråket. Kontakten med Eds centrum förstärks visuellt och konkret. 
Befintliga kvalitéer i parken behålls. Nya inslag tillförs som tex lek och rekreation för 
äldre barn och unga. Parken och stråket får ett helt nytt tillägg i form av böljande 
träbryggor och bänkar samt en kafé/restaurangbyggnad på vattnet som blir unik för Ed.

KONCEPT.
Trä Träd Ljus
På ett enkelt och tidlöst sätt hålls parken och stråket samman och förnyas. Trä har både 
en historiskt förankring och känns samtidigt helt rätt i tiden. Lite mindre träd med 
blomning och höstfärg koncentreras i parken och ses sprida sig ut längs stråket. 
Belysningen skapar rumslighet och tillgänglighet i vardagen och ger upplevelser vid 
specifika tillfällen.
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  Entréer
Entréerna till stråket och parken förtydligas 
och förstärks för att man tydligt ska uppleva 
att man kommer in i parkområdet. I ändarna mot 
strandpromenaden runt sjön är det genom belys-
ningsstolpar och bänkar. Informationsskyltar 
placeras vid entréerna som markering av parkens 
område.De kan berätta om något historiskt el-
ler biologiskt intressant och peka ut platser. 
De kan även användas för tex poängpromenad och 
fortsätta runt hela sjön. Entréplatserna tit-
tas över och snyggas upp så att markmatrialen 
möts snyggt och gångvägen är tydlig. Via entrén 
västerut kommer många barn in i parken så där 
placeras en brygga och bänk. Vid entréen från 
Storgatan görs trottoaren om så att den leder 
in mot parken. En ny smitväg öppnas upp från 
torget samt i nordvästra hörnet. Ev. kan en 
trappa anläggas i slänten från Torgparken, den 
fungerar annars som en visuell entré.

 Kafé/restaurang
Kaféet/restaurangen blir en självklar målpunkt 
och samlingsplats. Här är det placerat i 
anslutning till Terrassparken och ändå nära 
torget. Läget vid sjön skapar en fantastisk 
möjlighet att göra något unikt för ED med 
byggnaden i strandkanten eller utskjuten på 
vattnet. 
Byggnaden görs enkel och följer  gestaltningen 
i parken och trätemat. I övrigt kan den utfor-
mas på många olika sätt och med olika standard. 
Dalslandsunikt till världunikt.
Oavsett vilken nivå man väljer att lägga 
kafé/restaurangbyggnaden på kommer den locka 
besökare från när och fjärran. 

 Torgparken
Torgparken är en liten slumrande pärla. 
Här är en viktig visuell entré till 
parkstråket i rak siktaxel från kommunhuset 
samt en ny koppling till Terrassparken. 
Körsbärsträd, belysning och bänkar smiter upp 
från stråket och stramar upp parken som får en 
tydligare stadsmässig karaktär samtidigt som 
hela torget får ett nytt liv. Boulen bevaras 
men hela ytan rustas upp med nytt markmateri-
al, nya bänkar och nya växter. Även om tomten 
bebyggs är det viktigt att spara siktaxlar och 
tillgänglighet mot sjön. En trappa kan anläg-
gas i slänten ned mot parkstråket.

 Träbryggor
För att få kontakt med vattnet byggs vindlande 
träbryggor ut i vattnet genom vassen. Idén kny-
ter an till de badhytter som låg i kanten förr 
men tar ett modernt uttryck och tillgängliggör 
strandkanten för alla. Bryggorna blir ett be-
söksmål i sig och inspirerar till rekreation. 
Här kan man sitta, fiska, bada, lägga till med 
båt, skåda efter fågel, leta insekter med klas-
sen eller bara vika av från promenadstråket ut 
över vattnet för att komma tillbaka till vägen 
lite längre fram. 
Bryggorna är ett av huvudelementen för stråkets 
gestaltning med böljande trä för att ge 
parkstråket dess karaktär som kommer igen i 
Terrassparken.

 Badplatsen
Ett nytt strandhus byggs, i ljust trä med plats 
för omklädningshytter, dusch, kiosk och sim-
skola.
Ett trädäck går igenom badplatsen och binder 
ihop stråket och är samtidigt en skön 
vistelseyta. 
En ny sandstrand med volleybollnät anläggs.
Ett trästaket ramar in och markerar platsen 
samt håller ihop trätemat och förankrar 
badplatsen i parkstråket och gör kopplingen 
till Terrassparken tydlig.
Lekutrustningen byts ut förslagsvis till en 
liknande klätterstruktur som i Terrassparken 
samt nya gungor.

ETAPPER.
Utvecklingsprogrammet ska kunna utföras etappvis och ändå fungera väl i alla steg.

Etappförslag:

• Terrassparken         

• Plantering av träd och buskar längs stråket

• Bänkar och belysningsstolpar längs parkstråket 

• Bryggdäck vid Terrassparken
       
Etapperna är inte föreslagna i en särskild ordning utan kan utföras oberoende av varandra. Varje deletapp kan 
delas upp och utföras en bit i taget. 

Terrassparken kan brytas upp i mindre etapper. Förslag på lämplig uppdelning är:
• Delen på nuvarande tennisbanan med skate, basket, parkour och klätterlek mm.
• Plantering av slänterna. 
• Vägen med ny infartslösning och breddad trottoar, infällningar i asfalten mm.
• Övre delen med ny häck, bänkar och ny sittplats i slänten.
• Hela stenmjölsytan med planteringar är lättast att göra vid ett tillfälle och sedan tillföra utrustning, scen, 
rundell, lekredskap efter hand. Det är möjligt att dela in även denna yta i mindre delar som tex lekplatsen.

• Kafé/restaurangbyggnad

• Träbryggor längs parkstråket

• Torgparken

• Badplatsen
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 Terrassparken
Parken behåller sin grundform med förnyade material och inslag. 
Träden och stenmjölsytan ger parken en ökad stadsparkskaraktär och 
hänger även ihop materialmässigt med parkstråket så att parken blir en 
naturlig utvidgning av stråket. 

Det böljande trätemat gör en loop in genom parken. Det ljusa träet som 
används konsekvent i alla nya inslag ger en trevlig, modern och gestaltad 
upplevelse.

Blomsterprakt som förändras under året blir ett besöksmål i sig.

Parken lyses upp mera för ökad tillgänglighet. Belysningsarmaturer såväl 
som belysningen i sig blir en del av designen.
 
Vägen genom Terrassparken behålls men smalnas av och görs om till 
gåfartsgata. Maxhastighet är då gåfart. Ränder i asfalten av tex gatsten 
markerar parkområdet. Vägen kan även stängas av för daglig trafik via 
skyltning. 
Kopplingen till centrum förstärks med en ny trottoarlösning mot Storgatan 
samt en ny föreslagen smitväg från torget.

Den befintliga scenen som är eftersatt och blockerar utsikten tas bort. Den 
ersätts av en ny scenrundel i trä, ca 60 cm hög, som även fungerar för lek 
och picnic. Kan förses med stolpar och enkelt tak för skugga. Ev. segelduk.
Rundeln av trä är som en brygga, i två nivåer. Dels i sitthöjd som bänk åt 
båda hållen samt i marknivå ut mot sjön.
Inuti rundeln grusas för lek och publik. På vintern kan den frysas till 
skridskobana och på sommmaren kan man springa genom en liten, enkel fontän. 
Här finns hållare för julgran, midsommarstång eller tältmast mm.

Tre av lindarna, som är i dåligt skick tas bort för att få in ljus. De två 
i fint skick bevaras och gräsmattan under förstoras för picnicyta.  
Parken öppnas då även mot området för äldre barn och unga med basketkorgar, 
skateramper, parkourelement och en klätterlek för alla åldrar. I kanterna 
finns sittgradänger. I den norra slänten placeras en eller flera rutschkanor.
För mindre barn finns lekutrustning och en ny sandlåda. 
En ny gunga placeras med Sveriges finaste sjöutsikt, för alla åldrar. 

Slänterna planteras tätt med buskar som insynskydd och skydd från vägen.
Den befintliga öppna grässlänten bevaras och används för pulkaåkning på vin-
tern.
För att kunna utnyttja läget vid sjön maximalt anläggs ett bryggdäck längs 
strandkanten som även böljar ut i sjön. Här placeras fasta solstolar för 
maximal livsnjutning.
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