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Gestaltningsprogrammet ska användas tillsammans med detaljplanen som ett underlag vid projektering och bygglovhandläggning avseende exploatering och etablering inom området. Avsikten är att skapa ett område där de olika delarna, såväl byggnader som 
mellanrum, samverkar och skapar en sammanhållen och attraktiv miljö även om genomförandet sker under lång tid och görs av olika byggherrar.
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Sannafältet ligger i norra delen av Karlstad tätort och är sen tidigare planlagt för 
idrottsändamål. Platsen är idag ett skogsområde som till största del består av 
tallskog och små grusvägar. Detta gör skogen till ett friluftsområde för boende i 
närheten.  
 
Området har nära tillgång till vatten genom Sandbäckstjärnet men också Klarälven. 
Det finns goda tillgångar till vägstrukturer vilket gör området lätt att nå.

OMRÅDET

KARAKTÄR

SANNAFÄLTET
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ÖVERGRIPANDE STRUKTURER

Sandbäcks-

tjärnet

Videholmen

Di
sk
us

Sp
ju
t

D
is
ku

s

Befintlig grönstruktur

Anlagd grönstruktur/Planteringsyta

Området kilas in i ett befintligt skogsområde. Även om de olika sport-an-
läggningarna kräver stora ytor och många träd kommer att tas bort, är det 
viktigt att knyta an till omgivningen och bevara befintlig vegetation i största 
möjliga mån. Dels för att skapa identitet men även för att förankra området 
på platsen. 

Mot Södra Råtorp i norr och mot E18 i öster sparas den befintliga skogen 
som ett grönt stråk. I områdets planteringsytor används skogstypisk veg-
etation som skapar en länk mellan det ursprungliga utseendet och den nya 
utformningen (se avsnitt vegetation).

Sandbäcks-

tjärnet

Videholmen

Friidrott
Mötesplats/Torg

Gym/friskvård
Ny bebyggelse

Ny bebyggelse

Kombination av befintlig och anlagt 
grönstruktur

Fotboll/Amerikansk fotboll
Friluftsområde med motionsspår, 
skidspår och utomhusgym. 

Sannafältet har delats in 4 olika områden efter idrottstyp. I 
hjärtat av området skapas en mötesplats för hela idrottsområ-
det. Tanken är att föreningar, idrottare och besökare ska kunna 
mötas här för att utbyta information, kunskap och erfaren-
heter som bidrar till en synergieffekt. 

FYRA OMRÅDEN - EN GEMENSAM MÖTESPLATS NÄRVARANDE NATUR
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TRANSPORTSTRUKTURER

P

Det ska vara enkelt att ta sig till och röra sig genom Sannafältet som cyklist 
eller gångtrafikant. Det ska finnas olika vägtyper vilket skapar en variation för 
besökaren. 

Det nord-sydgående stråket har karaktär av gårdsgata och ska främst vara 
ägnat åt buss, gång- och cykeltrafikanter. Detta gör det tryggt och enkelt att 
ta sig mellan anläggningarna. 

Sannafältet ska vara lättillgängligt och enkelt att orientera sig i. Området ligger 
tillgängligt för motorfordon, bara ett stenkast från E18. Huvudinfarten är belä-
gen norr om området och avlastas med hjälp av mindre infarter mot öster. 
 
En hållplats för Karlstadsbuss bör finnas vid Infanterigatan, vilket gör det enkelt 
att åka kollektivt till och från träningen eller evenemanget.  
Det ska även finnas möjlighet för abonnerade bussar att angöra centralt i om-
rådet. Vändplan och parkering bör kunna anordnas inom området.

GÅNG- OCH CYKELVÄGARBIL- OCH BUSSFÖRBINDELSER

Gång- och cykelvägParkering

Gångbana/motionsspår
Entrélägen

Busshållplats
E18

Matargata
Lokalgata

Sandbäcks-

tjärnet

Videholmen

Sandbäcks-

tjärnet

Videholmen

P

P

P

P
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ILLUSTRATIONSPLAN

SKALA 1:2500
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A-plan:  Arena för fotboll och ameri-
kansk fotboll, ca. 5000 platser
B-plan: Amerikansk fotboll/fotboll

Friskvård, gym

Motionscentral + utegym

Uppvärmningsyta/evenemangsyta

Friidrottsarena

Kastplan

Friidrottshall

Parkering

Torg
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VOLYMSTUDIE

Fotboll/amerikansk fotboll

E18
Södra Råtorp

Naturområde

Friskvård

P

P

P

Friidrotts-

arena

Motionscentral

Kastplaner

De nya byggnaderna kommer att ha en byggnadshöjd som varierar  
mellan 4 till 15 meter. Högsta byggnaden blir läktaren till fotbollsplanen  
med tillhörande byggnad för arenagemenskapen.   

Infart

UtomhusgymMotionsspår
Arenagemenskap

Friidrotts-
hall

Fotboll/amerikansk fotboll
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A-PLAN (matchplan)FRIIDROTTSARENA
SKALA 1:2000 SKALA 1:2000 SKALA 1:2000 SKALA 1:2000

INOMHUSHALL B-PLAN (träningsplan)
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FRIIDROTT FOTBOLL
Friidrottsområdet består av kastplaner, en inomhushall, uppvärmnings-
ytor samt en utomhusarena med möjlig kapacitet för 5000 åskådare som 
kan byggas etappvis.  Arenans huvudentré ska vara från områdets gemen-
sama torg. Banorna ska vara godkända för att arrangera större tävlingar 
så som friidrotts-SM.  
Även inomhushallen ska vara dimensionerad och konstruerad på ett 
sådant sätt att större tävlingar kan arrangeras där. 

Entré mot torget

Entré mot torget

Läktare 1: 3000 platser

Läktare 1: 3000 platser

Läktare 2: 2500 platser
Läktare: 500 platser

Läktare 2: 2000 platser

Lä
kt

ar
e 

3:
 1

30
0 

pl
at

se
r

En konstgräsplan (A-plan) med en publikkapacitet på 5000 åskådare kan byg-
gas i tre etapper.  Läktare nr.1 med entré från torget kommer att byggas först, 
följt av andra läktaren på motsatt sida. Vid behov kan eventuellt en tredje 
läktare med ytterligare 1300 platser byggas till senare. 
 
B-planen kan vara hemmaarena för amerikansk fotboll och har en kapacitet på 
500 åskådare. 
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MOTIONSCENTRAL FRISKVÅRD/GYM
En motionscentral med omklädningsrum och tillhörande sanitära 
utrymmen kan placeras i nordvästra delen av arenaområdet. Motion-
scentralen med tillhörande parkering blir utgångspunkt för diverse 
motions- och friluftsaktiviteter i den närliggande I2-skogen, som t.ex. 
löpning, cykling, orientering, längskidåkning mm. Längs promenadstigen 
nära motionscentralen kan ett utegym med olika styrketräningsmaski-
ner placeras. 

En byggnad för grupp- och styrketräning kan placeras i den nordöstra 
delen av arenaområdet. Med generösa öppetider och många tränings-
pass kommer denna byggnad sannolikt att vara en av de mest frekvent 
använda i området. Närheten till infarten och parkeringsplatser är där-
för viktig. Byggnadens entré ska orientera sig mot torget för att skapa 
en livlig miljö mellan de olika anläggningarna. Om byggnationen görs i 
etapper ska det göras från väster till öster.
Närheten till naturen och uppvärmningsytan vid friidrottsarenan ger 
stor möjlighet för utomhuspass sommartid.
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Motionscentral

Utegym

Utegym

Start 
Tränings- och 
motionsspår
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Radhaus Erfurt, arkitekt: Osterwold°Schmidt
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IDROTTSTORGET

Vy över idrottstorget

Mitt i området, där de tre stora huvudområdena fotboll, friidrott och 
friskvård möts bildas ett trekantigt torg.  Torget ska fungera som möte-
splats, evenemangstorg och kan även användas för utomhuspass.
Redan från Infanterigatan ser man torget. Istället för att mötas av stora 
parkeringsplatser får man insyn i arenaområdets hjärta.

Arenagemenskapet vid torget ska vara en representationsbyggnad för 
Sannafältet. Denna byggnad ska innehålla föreningslokaler, café och 
foajé och kan tillsammans med torget fungera som områdets entréhall. 

GATUSEKTION A INSPIRATION

ARENAGEMENSKAPSANNAFÄLTETS HJÄRTA

läktare friidrottsarena
torgetbussangöringparkering + 

plantering

PLANUTSNITT

Idrottstorget, ej skalenligt
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cykelparkering

eventuell överbyggnad

eventuell 
framtida infart

fotboll

arenagemenskap

friskvård/gym
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MER ÄN BARA ASFALT

PARKERING

Exempel på en “grön parkering”:  Asfalt finns enbart på körytor,  parkeringsplatsen utförs 
med gräsarmering och mellanliggande infiltrationsdiken.

Plattsättning med bred fog ger tåliga ytor med bra infiltrationsförmåga Gräsarmeringsplatta ‘Birka’ (St.Eriks) fungerar även 
med grusade mellanrum

Även parkeringarna ska ingå i områdets gestaltningskoncept. 
Asfalt ska läggas på körvägar och hårt frekventerade områden som in- och 
utlastningsytor, vändplaner mm.
För parkeringsplatser ska alternativa material som gräsarmering, sten-mjöl 
och marksten användas. Detta för att skapa infiltrationsbenägna ytor (se 
avsnitt dagvatten), men även för att få ett så varierat utseende på ytorna som 
möjligt.

Trädplanteringar på parkeringsplatser skall bestå av ett antal olika, naturligt 
förekommande trädsorter som olika björkar, men även barr-träd.  Trädsorter 
ska blandas i en och samma plantering.

CYKELPARKERING

Cykelpollare är mera vandalsäkra och ger en bättre möjlighet att 
låsa hela cykeln än traditionella cykelställ.
Tack vare pollarens storlek blir cykelparkeringen synlig även från 
långt håll och därmed lätt att hitta. 
Som markbeläggning för cykelparkeringen ska stenmjöl eller plattor 
användas.
Cykeltak ska finnas över en del av cykelparkeringen för att göra det 
attraktivare att cykla till området även vid sämre väder.

En del cykelparkeringar förses med skärmtak
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DAGVATTENHANTERING

Sandbäckstjärnet

Sandbäcks-

tjärnet

1:2500
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Så mycket dagvatten som möjligt ska omhändertas lokalt.  Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras för 
att bibehålla markens naturliga infiltrationsförmåga.  

Marken i området består i stor utsträckning av sand, vilket skapar bra förutsättningar för infiltration.  
Genom ett nät av öppna infiltrationsdiken och ett fördröjningsmagsin under lokalgatan borde en be-
tydande del av dagvattnet kunna infiltreras. En geoteknisk undersökning måste dock upprättas för att 
närmare kartlägga markens beskaffenhet och infiltrationsförmåga.
Stora vattenflöden (som tex. ett 100-års-regn) kan skapa överskottsvatten som inte förmås infiltreras 
på plats. Dylika flöden kan ledas till Sandbäckstjärnet som ligger sydväst om arenaområdet. Eftersom 
nivåskillnaderna i området är små måste dock en noggrann höjdsättning av alla ytor ske innan byggna-
tion startas.

Val av fasad- och takmaterial ska ske med tanke på emission eftersom vissa ämnen (metaller, impreg-
neringssalter, mm.) kan belasta eller förorena dagvatten. Tak utförs med fördel som sedumtak.

 

Grönyta utförs som infiltrationsdike för 
att gynna en naturlig infiltration. 

öppet avvattningsdike

nedgrävd avvattning

avvrinning mot 
Sandbäckstjärnet

avvattningsriktning

Gräsarmering fördröjer vattenavrinnin-
gen och tillåter infiltration av dagvatten. 
Resterande vatten samlas i diket mellan 
parkeringarna.
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SKYLTNING

Sandbäckstjärnet

Sandbäcks-
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5 OLIKA SKYLTTYPER FÖREKOMMER

1. Välkomstskylt till området: inhåller områdets namn, namn på  
 de olika arenorna, kommunlogotyp. 
2. Arenans/hallens namn får sättas upp på byggnadens fasad  
 mot Infanterigatan, Sannaallén och torget.  Arenanamnet får in 
 nehålla huvudsponsorns namn. Verksamheter som t.ex. för- 
 eningar, butiker, caféer mm. får skylta mot torget. 
3. Sponsorskyltning ska ske inom respektive arena/hall. 
4. Vid alla infarter placeras orienteringsskyltar för samtliga  
 anläggningar och parkeringsytor. 
5. En digitalt evenemangsskylt kan placeras nära E18.
6. Verksamhetsskyltar för att resauranger, butiker, friskvård 
 och dyl ska kunna synas

Mot Infanterigatan och E18 presenterar sig Sannafältet enbart genom en 
välkomstskylt och arenanamnen (inkl. huvudsponsor) på fasaderna.
Illustrationen pekar dessutom ut ett skyltläge söder om arenaområdet. Här kan 
arenorna presentera sig både mot Infanterigatan och mot E18.  Även en digital 
evenemangskylt kan sättas upp här. 

All skyltning ska ske med hänsyn till områdets naturinspirerade karaktär.  
Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, 
dvs. miljön eller landskapets skala och kulturhistoria samt omgivningens och 
byggnadernas arkitektoniska särdrag. Viktiga arkitektoniska byggnadsdetaljer 
såsom listverk, pilastrar, omfattningar och dylikt ska lämnas fria.
Skyltar ska placeras i omedelbar anslutning till den verksamhet som skylten 
avser och så nära entrén som möjligt.

Affischer, annonser eller liknande anslag av tillfällig karaktär får inte sättas upp 
på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot allmän plats.
Det eftersträvas en enhetlig skyltgestaltning inom området (orienteringsskyltar, 
vägvisare, mm.) som följer kommunens skyltpolicy. Denna policy är under bear-
betning och beräknas vara klar våren 2014.

Välkomstskylt

Arenanamn/huvudsponsor

Exempel på fasadskyltar Sponsorskyltning i arenan Digital skylt

Sponsorskyltning

Orienteringsskyltar

Evenemangsskyltning

Versamhetsskyltar

Palissadstaket med skyltning
N



Carl Stahl Architektur
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NATUREN MÖTER STADEN, TALLSKOG OCH SMÅ GRUSVÄGAR
MATERIAL OCH FÄRG

Jordnära färger och naturliga material. 

FÄRGSÄTTNING

1 Sporthall, arkitekt: Christensen & Co arkitekter

2 Strandbaden Falsterbo 
   Arkitekt: Kjellgren & Kaminsky Architecture AB, Göteborg

3 Limträläktare Kopparvallen, Åtvidaberg, arkitekt: Tengbom
Fortnox Arena, Växjö, arkitekt: Tengbom

4 Fasadskivor (Cembrit Zenit Urban nature) i kombination med trä: 
   Barken 19, Katrineholm (Kiark Arkitektur AB)

5 Fasadskivor med träkaraktär (Rockpanel woods): skolbyggnad. 
   Arkitekt: De Twee Snoeken

2

3

4 5

Bebyggelsen ska smälta in i naturen och vara ett så diskret inslag i stadsbilden som 
möjligt.
Limträ, träfasader och en färgsättning med naturliga och jordnära färger ska prägla 
områdets arkitektur.  Även vissa skivmaterial som t.ex. Cembrit urban nature, Rock-
panel woods mm. kan användas när ekonomi eller underhållsbehov inte tillåter 
träfasad. 
Även en kombination av skivmaterial, plåt och trädetaljer är tänkbar.  T.ex. kan  
entrépartier, karaktärsskapande byggnadsvolymer och detaljer utföras med bekläd-
nad av trä. Även synliga konstruktioner som läktare och tak kan med fördel utföras i 
limträ.
Det viktiga är inte hur stor andel som utgörs av trä el. dyl utan att helhetsupplev-
elsen av respektive byggnad är att den blir en del av omgivande natur.
Byggnaderns karaktär och kopplingen till naturen kan förstärkas med fasadgrönska 
(se avsnitt ‘gröna fasader’).

FASADER

FASADINSPIRATION
1
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NATUREN MÖTER STADEN

MATERIAL OCH FÄRG

Teknikbyggnad med träfasad Fotomontage Insynsskydd med hjälp av fristående träfasad

Palisadstaket som grundutförande ska gestaltas med växtlighet och kan användas för skyltning (max 25% av staketets längd)

genomsikt genomsiktväxter reklam

rek
lam

 m
ax 

25
%

växter

Även komplementbyggnader som transformatorstationer, sophus, garage 
mm. ska smälta in i området och använda sig av samma gestaltningsprinci-
per som övriga byggnader.
Komplementbyggnadernas enkla och ofta slutna fasader är en bra dispon-
eringsyta för konstnärlig gestaltning.

KOMPLEMENTBYGGNADER

GRÖNA FASADER STAKET OCH PLANK
För inhägnad av olika anläggningar ska palissadstaket 
användas som grundutförande. Höjd kan vara antingen 
fullhöjd (2,20m) eller halva höjden. Utförandet ska vara 
galvat eller lackerat i RAL 6006 (olivgrå).  

Långa sträckor av staket bör gestaltas med  t.ex. växtlig-
het.  Växtstativ och klängväxter ger bra insynsskydd och 
passar in i miljön.
Fasadliknande avskärmningar av träpanel kan också använ-
das (se illustration nedan).

Klängväxter som skapar gröna fasader är ett enkelt sätt 
att få ett samspel mellan bebyggelse och omgivande natur.  
Gröna fasader skapar både trivsel och ett bättre mikrokli-
mat.  Grönskan absorberar CO2 och kan vara ett bidrag till 
miljövänligt byggande.

Kombinerad med en bra belysning är klängväxter på fasa-
den det mest effektiva klotterskyddet. Speciellt fasader i 
områden med dålig insyn ska begrönas.
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MATERIAL OCH FÄRG
Både ur gestaltningssynpunkt och med hänsyn till 
dagvattenhantering ska så få ytor som möjligt asfalteras. 
Gräsarmering, stenmjölsytor, grus eller träflis skall användas 
där funktionen tillåter. 
På parkeringsytor kan körytorna asfalteras men själva parke-
ringsplatsen utförs som infiltrerande yta (se rubrik ‘parkering’).
På interna gångstråk och på torget ska en stensättning med 
betongsten och inslag av natursten ske. 
Mönsterläggning och variation i plattornas storlek, format och 
färg skapar ett mer livfullt intryck.

Täckning av planteringsytor mot uppkomst av ogräs ska göras 
med täckbark.

MARKBELÄGGNING VEGETATION
Det är av största vikt att man vid planering av området tar hänsyn 
till befintlig skogsvegetation i så stor utsträckning som möjligt. Små 
skogsåsar ska bevaras och även i strikta parkeringsanordningar kan 
enstaka träd eller grupper av träd sparas.

Inom arenaområdet finns bara ett fåtal anlagda planteringar som t.ex. 
på torget, framför friidrottshallen och kring parkeringsplatser. 
Ändå kan dessa ytor användas för att skapa identitet och trivsel.  
Skogsträdgården ska användas som motiv för träd-, busk- och per-
ennplanteringar. Barrträd och björkar, ormbunkar och ljung skapar 
lättskötta ytor och knyter an till platsens ursprungliga vegetation.

Befintliga träd mellan området och Infanterigatan samt mellan Infan-
trigatan och E18 ska behållas i möjligaste mån. En viss gallring bör 
dock ske så att området blir synligt från E18.
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MARKUTRUSTNING OCH BELYSNING

UTEMILJÖ

Utrustningens färsättning ska följa byggnadernas färg-
skala. Metalldelar som lyktstolpar, papperskorgar, cykel-
tak, mm ska företrädesvis vara galvade eller lackerade i 
RAL 6006.

FÄRGSÄTTNING

Hela gestaltningskonceptet bygger på närheten till naturen och en anpassad färgsättning. Detta ska 
även återspeglas i markutrustningen. Enkla former och en begränsad färgpalett skall användas.

SITTPLATSER
På torget ska enkla bänkar av natursten med sittytor 
i trä användas. Längs promenadstråket kan dock klas-
siska parksoffor med ryggstöd förekomma.

LED armatur Teceo och 

ljusnät Phillips FreeStreet BTP700 WB 1

Fasader belyses nerifrån och uppifrån för att framhäva  
materialens textur och karaktär. Sittbänk på natursten typ Vestre April

BELYSNING
Belysningen ska skapa trygghet och säkerhet i området. Den 
ska också hjälpa till att framhäva områdets naturnära karak-
tär. Den enkla belysningsarmaturen passar bra i områdets 
gestaltning och fungerar som standardarmatur på parker-
ingar och längs lokalgatan.  Armaturen är dimbar och kan 
programeras med ett antal ljusscenarier för olika tider på 
dygnet.
På torget föreslås däremot ett ljusnät. Dess linor kan spän-
nas mellan byggnaderna och knyter ihop husen runt torget.


