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Varför ett gestaltningsprogram? Vad är syftet?

Stadens tak, väggar och golv ramar in de aktiviteter som utspelas i utemiljön. Hur detta 
stadsrum är utformat och möblerat bidrar i hög grad till stadens samlade uttryck och 
det intryck besökare får. Syftet med programmet är att skapa en god stadsmiljö som 
ska leda till att Karlstads invånare får ett ökat intresse att vistas i och fl ytta till Zakris-
dal och talar väl om den nya stadsdelen.
Ett gestaltningsprogram är ett viktigt steg för Zakrisdal att etablera en ny profi l som 
attraktiv bostadsområde i Karlstad.

Vem är målgrupp?

Gestaltningsprogrammet vänder sig till alla som har en koppling till eller intresse av 
stadens utemiljö. Det innefattar såväl kommunala förvaltningar som fastighetsägare 
och planerare. Målet är att gestaltningsprogrammet ska fungera som ett samman-
fattande dokument som man kan luta sig mot vid ny- och ombyggnation av stadens 
miljöer.

INLEDNING
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Historisk bakgrund
Zakrisdalsområdet byggdes som en ammunitionsindustri i skuggan av andra 
världskriget. Ett bärande tema var att området inte skulle synas från luften. Därför 
har det en organiskt formad stadsplan med slingrande vägar under ett grönt täcke 
av skyddande träd. Småskaligheten, oregelbundenheten, naturnärheten och den stora 
blandningen av olika byggnadskroppar skapar områdets speciella karaktär.

Kulturmiljö
Zakrisdalsverken var en viktig del av landets vapenindustri. Här skulle man tillverka 
en stor del av Sveriges ammunition. Det fanns några mycket påtagliga förutsättningar, 
som skulle komma att bli tydliga i dess gestaltning.  En var att området skulle smälta in 
i naturen och vara svårt att upptäcka från luften. En annan var att byggnader där man 
hanterade material med explosionsrisk i farliga processer skulle placeras och utformas 
så att en olycka fi ck så begränsade konsekvenser som möjligt i omgivningen. Byggnad-
erna spreds ut och placerades med baksidan mot den omgivande skogen. Fram- och 
sidoväggar byggdes i betong, medan bakväggarna gjordes av träväggar, som  skulle ge 
vika vid en explosion.
Det kulturhistoriska värdet för Zakrisdals verksamhetsområde beskrivs i Karlstads 
kommuns Arkitekturprogram. 

Värdefulla befi ntliga bebyggelsemiljöer: I områdets centrala del fi nns fl era byggnader som är viktiga för områdets 
karaktär. Byggnaderna får inte rivas och ska utvecklas på ett varsamt sätt. 
I gestaltningsprogrammet ges goda exempel och förebilder för hur den befi ntliga bebyggelsen bör tas tillvara och hur den 
kan utvecklas för nya användningsområden. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Geografi sk avgränsning
Området ligger ca 4 km väster om Karlstads centrum och 1,5 km söder om Bergviks 
köpcentrum.
Området ansluter i nordväst mot en dalgång med hagmark som i sydväst mynnar i den 
av vass igenvuxna Grundviken. I norra änden av området ligger Zakrisdalsverken och 
tillfartsvägen från Ullebergsleden och E18. Från denna punkt sträcker sig en ås med 
tallskog på hällmark som blir allt lägre när man närmar sig Vänern. 
Zakrisdals centrala delar avgränsas i norr av den mäktiga industrihallen och de större 
kontorsbyggnaderna. I öster fi nns den representativa entrén till området fl ankerad av 
byggnader. Områdets södra del utgörs av den sk Zakrisdalsslingan, med ett antal smala 
vägar i fl ack terräng fl ankerade av ett 20-tal utspridda byggnader. En bred kraftled-
ningsgata utgör gränsen mot Zakrisdalsudden där den egentliga Vänerkontakten fi nns. 
Gestaltningsprogrammet beskriver utformningen av den norra delen.
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Norra 
Zakrisdal

FÖRUTSÄTTNINGAR & VISION 

Framtida möjligheter 
Zakrisdal har fram till idag varit ett inhägnat industriområde. Nu ska området öppnas, 
kompletteras och få en viktig roll i Karlstads urbana liv. Från att ha varit ett verksam-
hetsområde ska det bli ett mångfunktionell stadsdel med bostäder och verksamheter.
Området kommer att vara en del av Karlstads västra centrum med god försörjning 
av kollektivtrafi k. Genom att området bereder plats för både arbetsplatser, service 
och bostäder möjliggörs en funktionsblandning som i sin tur bidrar till att skapa en 
levande stadsdel.

Planförslaget innehåller ett grannskapscentrum, som ska betjäna inte bara Zakrisdal 
utan också kringliggande bostadsområden i västra Karlstad, det som i planeringen 
kallas Karlstads västkust. Här ingår fl era befi ntliga och nya bostadsområden, till exem-
pel Bellevue och Zakrisdalsudden (befi ntliga) och Ulleberg (ombyggt sjukhusområde), 
Kartberget och Grundviken (nya).

Zakrisdal ska bli en ekologiskt hållbar stadsdel med en effektiv energihushållning, där 
t ex solfångare och mindre kraftverk kan integreras i arkitekturen och bli en synlig del 
i områdets miljöprofi l.

Detaljplan Norra Zakrisdal
Norra Zakrisdal kommer att helt byta karaktär och innehåll från ett avsomnat in-
dustriområde till en levande stadsdel, som första etapp till västkust i helhet, med här 
tillhörande egen detaljplan.
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Delområde 1 – Centrum
Detta är kärnan i den historiska industrimiljön och här fi nns de gamla kontors- och 
produktionsbyggnaderna. Den dominerande volymen i centrum är den mekaniska 
verkstaden, “Z47”, med sitt karakteristiska sågtandstak.
Ny bebyggelse kommer att komplettera och förtäta befi ntliga strukturer. Området 
dominaras av större solitärbyggnader och stora öppna ytor som ett torg, öppna par-
keringsplatser och skolgården. Ny port skapas med ett punkthus vid södra entrén.

Delområde 2 – Hyllan
Här formas bostadshusen efter terrängens förutsättningar och skapar en länk mellan 
dalgångens natur och centrums täthet. Något större volymer ansluter till cetrumsom-
rådets skala. Ett P-garage under husen för bästa tillgänglighet med naturlig terrängan-
passning. Bra förutsättningar för alternativa boendeformer/vårdboendeformer.

Delområde 3 - Branten
Även här formas bostadshusen efter markens förutsättningar men med en friare och 
luftiga struktur. Punkthus eller stadsvillor klättrar mot den branta bergskanten och 
skapar en egen naturnära karaktär.

Delområde 4 - Ängen
Längs med vägens västra sida föreslås en rad av parhus i soutteräng med väl anpas-
sad volym i sluttningen och med sin glesa placering möjliggör värdefulla utblickar från 
vägen till dalgångens naturpark.

Delområde 5 – Zakrisdalskroken 
Längs Zakrisdalskroken fi nns idag endast servicebyggnader och parkeringsplatser på 
upplagsytor utan given struktur. entrëerna ner till det stora bergrummet är påtagliga 
i miljön. 
Mot bergskanten mellan de befi ntlig bergrumsentréerna fi nns plats för ett större P-
garage för att samla områdets bilar särskilt till den nya bostadsbebyggelsen uppe på 
berget.  Gärna kombinerat med andra gemensahetsanläggningar. Hiss eller rulltrappa 
kan knyta ihop den stora nivåskillnaden mellan Toppen och Zakrisdalskroken.

Delområde 6 – Toppen
Uppe på områdets högsta bergsrygg föreslås högre lamellhus som tillåts en fri placer-
ing på den naturliga skogshöjden. Biltrafi k tillåts sparsamt fram till byggnaderna medan 
parkeringsgaraget nedanför på Zakrisdalskroken uppfyller områdets P-behov.

er

Delområde 5: 
Zakrisdalskroken 

Delområde 6: 
Toppen

Delområde 2: 
Hyllan

Delområde 4: 
Ängen

Delområde 3: 
Branten

Delområde 1 : 
Centrum

Z47

STADSBYGGNAD
Zakrisdals struktur 
Den nya stadsdelen Zakrisdal saknar klassisk kvartersstruktur. Strukturen skapas i 
första hand av befi ntliga vägdragningar och bebyggelsemönster samt terrängens 
förutsättningar. Med hänsyn till det bildas inom Norra Zakrisdal, 5 olika delområden 
som kännetecknas av olika stadsbyggnads-karaktärer. De olika områdena bör ges en 
specifi k utformning och bebyggs på olika sätt så att de blir unika element i stadsdelen, 
men ändå samspråka med övriga områden.
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Sektion genom huvudgatan vid busshållplatsen och torget

Gator och trafi k
Den nya stadsdelen nås via Zakrisdalsvägen och en cirku-
lationsplats som bildar entré till området. Genom centru-
met passerar en huvudgata som förbinder de nya stads-
delarna inom Västkust. Den blir ett huvudstråk för
buss, bil och cyklister. Gatan är i stora delar befi ntlig, men 
behöver breddas och förses med gång- och cykelbana. 
Möjlighet fi nns att ta sig genom centrumområdet för lät-
tare transporter. Tyngre trafi k till och från industriområ-
det leds direkt till Ullebergsleden. För angöring till skola 
fi nns en mindre säckgata i områdets östra del.

Gatukaraktär
Gatornas karaktär skiljer sig sinsemellan.  Huvudgatan 
får en mera urban karaktär med körbana, kantstöd, par-
keringszon med högrest trädplantering och gatubelysning 
samt  cykelbana och trottoarer. 
Gatorna inom kvarteren och runt torget ska ges karatär 
av en friare gårdsgata med en sammanhängande hårdg-
jord yta, utan särskild körbana eller gångbana och trafi k 
på de gåendes vilkor.
Körytorna kan asfalteras medan gång- och cykelstråk 
ska utföras med betongplattor. Närmast torget kan även 
en del av huvudgatans körbana bli stenlagd för att sänka 

STADSBYGGNAD

TORG KULTURCENTRUM “Z47”
FRAMTIDA 
BEBYGGELSE
I ETAPP 2
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hastigheten kring busshållplatserna och lekparken. Här 
sker all trafi k på de gåendes vilkor.
Belysningen ska vara av sorten parkbelysning men ge till-
räckligt ljus för en säker trafi k.

Parkering
Parkering i centrumområdet sker på stora centrala 
parkeringsplatser kring torget och ett fåtal p-platser ut-
med huvudgatan.  
De stora parkeringsplatserna ska få en grön men ändå 
urban karaktär med träd- och perennplanteringar. Istället 
för asfalt ska armeringssten med gräs- eller grusfyllning 
användas (se även avsnittet om dagvattenhantering). 
Ett P-hus planeras mellan Zakrisdalskroken och bergs-
kanten.
Under bostadshusen på Hyllan mot dalgången inryms p-
däck.

Det offentliga och privata rummet: 
kvarter/platser/torg/stråk
Samspelet av bebyggelse, öppna platser och stråk samt 
deras gestaltning är avgörande för hur staden upplevs av 
boende och besökare. Tydliga strukturer och stråk och 
en genomtänkt gestaltning underlättar förfl yttningar och 
skapar en trivsam stadsmiljö.

För ett stråk är det viktigt med en enhetlig utformning 
som binder ihop det till en enhet och hela tiden antyder 
att stråket fortsätter. Det kan till exempel handla om att 
plantera samma trädsort längs hela stråket.

För platser och torg är det viktigt att understryka plats-
ens unika karaktär som en del i helheten. Funktioner på 
platsen kan få återspeglas i möblering, färgsättning och 
markbeläggning. Det är också viktigt att poängtera plats-
ens offentlighet och underlätta möten mellan människor.

Gårdsmiljöer utformas som trivsamma gröna oaser 
i staden. Sittplatser, lekredskap, växtlighet och en bra 
belysning skapar trygga miljöer för de boende. Gårdarna 
ska vara tillgängliga för allmänheten men ändå har en pri-
vat karaktär.
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Stadsdelens karaktär

Delområde 1, Centrum
Det centrala området ska få ett urbant utseende med tät 
bebyggelse. Byggnadernas fasader ska ligga utmed trot-
toaren och markerar gaturummet tydligt. Torget framför 
stora kulturhuset Z47 (f.d. industrihall) får en viktig funk-
tion i den nya stadsdelen.  Det blir både samlingpunkt, 
handelsplats och evenemangsyta med många olika aktiv-
iteter.
Skolverksamhet inryms i befi ntliga byggnader som kom-
pletteras med nya spännande undervisningslokaler. 

Delområde 2, Hyllan ovanför dalgången
Mellan den allmänna dalgången och Zakrisdalsvägen ryms 
en egen karaktär av bostadshus. Här utgår formgivningen 
från den kuperade tomten och har fokus på ett socialt 
men naturnära boende. Samtidigt skapas en länk till gamla 
industriområdet med mycket tegel i materialvalet.
Med möjlighet att skapa ett garage under de nya bygg-
naderna så erbjuds ett extra bekvämt boende, lämpligt 
för seniorer. Här fi nns även möjligheten att skapa ett al-
ternativt boende kopplat till vårdservice efter behov. Ett 
modernt utvecklat vårdboende.

STADSBILD OCH KARAKTÄR

Industribyggnad med enkelt men ändå elegant formspråk som 
passar i Zakrisdalsområdet. (arkitekt: Deppisch Architekten)

‘Grön’ bostadsarkitektur (Illustration: Utopia Arkitekter, 
Tham & Videgård, Lovely landskap/LOLA)

Stora uppvuxna tallar är ett naturligt inslag i Zakrisdal 
och ska bevaras i största möjliga mån.

Enkla, slutna tegelvolymer präglar centrumbebyggelsen (arkitekt: Peter Böhm)
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Delområde 3, Branten
Öster om vägen klättrar husen längs bergskanten uppt 
ill den skogsbeklädda platån. Succesivt växer volymerna i 
höjd och närmare Zakrisdals centrum. 

Delområde 4, Ängen
Parhus och radhus kantar vägen in mot områdets cen-
trum. Mindre bostadshus i souterräng tillskapas öppna 
utblickar över den naturliga dalgången. 

Delområde 5,  Längs Zakrisdalskroken
Bostadsområde med radhus och gemensamhetsanläggn-
ing (typ Felleshus). Trä och rött tegel präglar området.
Här kommer ett mindre område växa fram med en 
lägre bebyggelse som lämpligen formas till stadsradhus 
med nära koppling i karaktär till områdets klassiska 
tegelarkitektur.

Delområde 6,  Toppen på höjden
I fl erfamiljshus med utblick långt ut äver Vänern. Trä och 
glas skapar ett lättare arkitekturuttryck uppe bland tal-
larna.
Lätta volymer och transparanta material ska ge ett luftigt 
intryck. 

STADSBILD OCH KARAKTÄR

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Högt ovanför området på den högsta punkten skjuter högre volymer med milsvid utsikt över Vänern. här tillåts en 
modern arkitektur med generösa fönsterytor. 

Stora uppvuxna tallar är ett naturligt inslag i Zakrisdal 
och ska bevaras i största möjliga mån.
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Gestaltning byggnader

Fasader
Nya byggnader och tillbyggnader ska utformas med släta 
enkla fasader med en antydan av industriarkitektur. Spe-
ciellt i centrumområdet är förhållningssättet mellan nya 
och gamla hus viktigt för att skapa en helhet i stadsdelens 
bebyggelse. Tunga sockelvåningar i tegel kan t. ex kombin-
eras med enklare putsfasader i de övre våningarna.
Mot gatan ska volymerna vara enkla utan för många bur-
språk eller annan dekor. Balkonger placeras på gårdssi-
dorna.
I områdets yttre delar som gränsar mot skogen kan även 
träfasader användas. 
Husvolymerna mot dalgången i nordväst anpassas till 
markens förrutsättningar som präglas av en markant 
sluttning. Fasaderna som pekar mot parken ska vara av 
lättare karaktär som samtalar med landskapet och parken.

Entréer
Byggnader ska ha tydligt annonserade entréer mot gatan 
som dock har en enkel och avskalad utformning. Inga ut-
stickande vindfång i gaturummet ska förekomma. 
Eventuella skärmtak ska ha en enkel gestaltning med in-
dustriell prägel (läs “mecano”).

Balkonger
Balkonger mot gatorna ska till största del vara indrag-
na för att få mera renodlade och släta fasader. Franska 
balkonger kan dock vara ett inslag i gatufasaderna. Mot 
gårdarna kan däremot större balkonger kraga ut ur fasa-
dlivet. 
Föreslagna material för balkonger är glas och stål, men 
även murade bröstningar i tegel och puts kan smälta in i 
områdets arkitektur. 

Möjlig utforming av bostadshusen mot dalgången: terränganpassade hus 
som öpnnar sig mot naturområdet (arkitekt: Skanark AB)

Inspiration för skolans/förskolan utformning: träpanelen smälter in i omgiv-
ningen (skogen). Fält av fasadskivor i  gröna och gula nyanser ger ett intressant 
färgspel i byggnaden (arkitekt: Edelaar Mosayebi Inderbitzin, Zürich)

Inspiration för centrumsbebyggelse: bostadshus med känsla av industri-
arkitektur, släta och enkla volymer och sockelvåningar av tegel präglar husen. 
(arkitekt: Trabitzsch Architekten, Hambug)

Inspiration för centrumsbebyggelse: arkitekturen tar upp detsågtandade 
taket som är typiskt för äldre industribyggnader som Z47

BYGGNADER

Glas i olika röda nyanser som en interpretation av tegelmotivet. Ljus och skugga 
refl ekteras och fasaden samspelar med naturen (arkitekt: Sauerbruch & Hutton)
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Inspiration för centrumsbebyggelse: bostadshus i 
cortén, en enkel volym med indragna balkonger (arkitekt: 
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor)

Påbyggnad av gamla tegelhus i Göteborg 

Komplettering i befi ntliga miljöer: en transformatorstation i Uppsala 
centrum har byggts in med rostande sträckmetall (arkitekt: White)

Entre: ett nytt fl erbostadshus, entrén markeras tydligt men smälter in i fasadens 
enkla och industriella karaktär (arkitekt: KBNK ARCHITEKTEN, Hamburg)

Komplettering i befi ntliga miljöer: en modern kontorsbyggnad som harmoniserar 
med den befi ntliga tegelarkitekturen (arkitekt: Petzinka Pink Architekten, Düsseldorf)

BYGGNADER

Tak
För att ta upp industribyggnadernas karaktär förespråkas 
platta och låglutande pulpettak i hela området. Så kallade 
’gröna tak’ som täcks med vegetation är en god lösning 
både ur gestaltningssynpunkt och för att uppnå en dag-
vattenfördröjning.

Tillbyggnader och kompletteringar
Tillbyggnader ska göras varsamt med hänsyn till områ-
dets industriarkitektur. För större volymer används tegel, 
mindre tillbyggnader som trapphus balkonger mm. ska 
vara av lättare karaktär. Här kan stål och smide, cortén-
stål och glas komplettera den tunga tegelarkitekturen.
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Området innehåller byggnader i olika former och material. Utformningen av husen kan vara individuell inom en gemensam ram, dvs. en gemensam material- och färgpalett. Palettens 
färger ger en inriktning, där olika nyanser kan skapas. Paletten har tagits fram utifrån områdets identitet, där både naturen och industrins tegelbyggnader är dominerande. Upplev-
elsen av att bo och röra sig nära naturen och inom ett f.d. industriområde ska vara tongivande. 

GRÖNT: Eftersom Zakrisdals ammunitionsfabrik inte 
skulle synas från luften är området mycket kamou-
fl erat. Gröna fasader och tak och mycket vegetation 
smälter i varandra. Det ska även fortsättningsvis vara 
ett ledande tema i gestaltningen. Ett antal gröna nyan-
ser symboliserar både naturen och områdets militära 
historia.

RÖTT/ORANGE:  Alla större industribyggnader är 
byggda i tegel och präglar områdets identitet. Den 
röda tegelfärgen och liknande nyanser ska även 
framöver dominerar bebyggelsen och framförallt an-
vändas för fasader. Även cortenstål med sina roströda 
nyanser passar in i färgskalan och är både tänkbart 
som fasadmaterial och i gaturummets möblering 
(bänkar, cykelpollare, belysning, mm).

SVART OCH GRÅTT: Svarta och gråa nyanser funger-
ar bra mot olika byggnadsstilar och kan användas som 
komplement, framförallt för stål- och metalldelar.
Men även råa betongytor är ett viktigt inslag i den 
industriellt präglade stadsbilden.

MATERIAL OCH KULÖR
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Markbeläggning, ramper, murar, trappor

Markbeläggningen är stadens golv och spelar en stor 
roll för upplevelsen av stadsmiljön genom att binda 
samman platser och skapa karaktär. Markbeläggnin-
gen bör harmonisera med områdets karaktär och ge 
en tydlig signal om användningsområdet samtidigt som 
den skall möta de tillgänglighetskrav som ställs. I Zakris-
dalsområdet skall främst platsgjuten betong eller stor-
formatiga betongplattor användas. Längs sammanhäng-
ande stråk bör markbeläggningen vara genomgående så 
att kontinuiteten behålls. För att gångvägar ska vara till-
gängliga för alla är det bra med ett plant underlag. Strat-
egiska punkter som busshållsplatser, övergångsställen, 
upphöjda gångpassager över gator, trappor och entréer 
bör kontrastmarkeras. En ljushetskontrast på minst 
0,40 enligt NCS gör det möjligt för många synsvaga att 
uppfatta markeringen.
Även för ramper, murar och trappor som tar upp höjd-
skillnader gäller att de främst ska vara av betongsten. I 
övrigt bör de ta hänsyn till tillgänglighetskrav på sam-
ma vis som övrig markbeläggning. I vissa fall kan det 
vara möjligt att istället för att bygga en ramp höja upp 
marken. 

Möbler och gatuinventarier

Möbler och andra gatuinvenatrier som papperkorgar, 
cykelställ mm är viktiga karaktärsskapande element i det 
offentliga rummet. 
Enkla, raka former och tåliga material som stål, gjutjärn, 
betong samt en lågmäld färgsättning i gråa och rostiga 
toner tar upp Zakrisdals industrihistoria och är en viktig 
del i den nya stadsdelens identitet. Några exempel för 
möblering och övrig utrustning visas i bilderna 1-6.

Markbeläggning: platsgjuten betong och rostigt stål kompletterar varandra och skapar kontraster

Exempel på möbler och gatuinventarier i det offentliga rummet:  1. Möbelgrupp ‘Paxa’ Nola, 2. Fåtölj ‘Concrete Things’ Nola, 3. Cykelpollare ‘Salem’ City-
MiljöMöbler, 4. sittbänkar i cortenstål och trä, 5. Källsortering ‘Foga’ Nola, 6. Brunnslock i gjutjärn

1

2

3

4

5

6

DET OFFENTLIGA RUMMET
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Grönska

Vegetationen är en viktig del av stadens identitet. Idag 
präglas området av blandskog med tillhörande underveg-
etation och stora solitära tallar.
Det är av största vikt att man vid planering av området tar 
hänsyn till befi ntlig skogsvegetation i så stor utsträckning 
som möjligt. Små skogsdungar ska bevaras och nyplanter-
ingar ska planeras med skogsträdgården som tema. Bar-
rträd och björkar, ormbunkar och ljung skapar lättskötta 
ytor och knyter an till platsens ursprungliga vegetation.
Gröna tak, täckta med moss-sedum mattor ska användas 
på så många tak som möjligt. På så vis stärker man områ-
dets karaktär och knyter an till dess militära historia. De 
fl esta hus i området var byggda med kamoufl erade tak 
för att inte synas i naturen

Grönområdet runt Genesarets sjön
Grönområdet runt Genesarets Sjön ska behandlas som 
ett rekreations- och naturområde. Grönytor på allmän 
plats ska bearbetas i liten grad. Framför allt görs en ut-
glesning av träd närmast bebyggelsen. Naturmark mellan 
bebyggelsegrupperna ska sparas. Under byggskedet ska 
därför särskild hänsyn tas till den vegetation som ska spa-
ras så att den inte skadas genom till exempel påkörning, 
avgrävning av rötter eller kompaktering av jorden runt 
omkring.

VEGETATION
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Infi ltration av dagvatten: betongplattor och marksten som läggs med bred 
fog tillåter en infi ltration av regnvatten

Synlig dagvattenhantering: öppna rännor och fördröjningsdammar är ett 
gestaltningselement i stadsmiljön.  Avdunstning av vatten minskar belastningar i 
ledningsnätet och skapar ett bättre mikroklimat i staden.
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Dagvatten

Dagvatten är en kombination av både regn- och smält-
vatten. Det kan ledas till öppna system såsom dammar, 
kanaler och våtmarker och på så sätt bli ett vackert in-
slag i bebyggelsen. Detta dagvattensystem gör att vattnet 
fördröjs, renas, infi ltreras och gör så att över-svämningar 
undviks vid häftiga regn/snösmältning. Under naturliga 
förhållanden tas regn- och smältvattnet upp av växter 
eller renas när det rinner genom marken innan det når 
våra sjöar. I en tätort med mycket tak och stor areal 
av asfalterad och stenlagd mark rinner vattnet istället av 
snabbt på ytan. Det sker ingen rening av vattnet, tvärtom 
förorenas det med tungmetaller och svårnedbrytbara 
organiska ämnen som framför allt kommer från trafi k, 
förbränning och byggmaterial. 

Principer för dagvattenhantering
För att så långt möjligt bibehålla områdets naturliga hy-
drologi samt minimera uppkomsten av förorenat dagvat-
ten som transporteras vidare till grund- och ytvatten ska 
följande principer gälla för dagvattenhanteringen i om-
rådet:

•Förzinkade ytor samt koppar ska undvikas som mate-
rial i såväl byggnader samt i yttre miljön. Yttertak, fasader, 
räcken, stolpar, hängrännor och stuprör är exempel på
ytor och installationer som inte ska vara förzinkade. För-
zinkade ytor är troligen den största källan till kadmium
i dagvatten. 

• Vatten från tak och andra hårdgjorda ytor skall spridas
på markytan och passera vegetationsytor.

• Hårdgörning av ytor skall minimeras. Alternativa ma-
terial som grusbeläggning eller gräsarmering med plast- 
eller betongraster ska användas. 

• Så kallade ”gröna tak” som är täckta med moss-sedum-
vegetation bidrar till effektiv dagvattenfördröjning.

• Behåll befi ntliga träd i så stor utsträckning som möjligt. 
Trädens kronor har förmåga att fånga upp, kvarhålla och
avdunsta betydande delar av nederbörden

• Lokalgator asfalteras under förutsättning att höjd-
sättning och utformning sker så att avrinning sker diffust
till anslutande grönmark eller till dräneringsstråk (fyllda
diken med dränledning i botten). Dräneringsstråken bör
mynna ut i grönmark så snart det är möjligt.

Vart tar vattnet vägen?
I centrumområdet ska vattnet ledas till de yttre grönom-
råden och infi ltreras genom växtbäddar. Andelen hård-
gjorda ytor ska minskas, framförallt på de stora centrala 
parkeringsplatserna. Grus och gräsarmering kan vara ett 
bra alternativ till asfalt.
Öppna dagvattenrännor ska användas som gestaltnings-
element där det är möjligt

På skoltomten kan lokalt omhändertagande av dagvatten 
ske med pedagogiskt syfte. Vattnet kan t.ex. samlas i en 
damm eller återanvändas för toalettspolning.

I bostadsområden ska hårdgjorda ytor minimeras tex 
genom sedumtak. Bostadsgårdarna kan också användas 
som fördröjningsmagasin för dagvatten, vilket betyder att 
vattenhanteringen kan bli en viktig del av gestaltningen. 
Resterande vatten leds till de yttre grönområdena.

I industriområdet kan dagvattenet har förorenin-
gar genom de olika industriernas hantering av material. 
Mycket trafi k och hårdgjorda ytor samlar stora dagvat-

tenmängder. Vattnet ska ledas till öppna dräningsdiken, 
överskottsvatten samlas i större infi ltrationsdammar. Se-
dumtak bidrar till en effektiv fördröjning av regnvatten 
och ska med fördel användas på industribyggnaderna för 
att kompensera för de hårdgjorda ytorna.

DAGVATTEN
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Belysning

En stads belysning består av två delar – funktionell och 
estetisk belysning. Dessa två delar skapar en helhet som 
ska göra att besökare känner sig trygga, samtidigt som 
belysningen blir en attraktion under dygnets mörka tim-
mar. De två delarna utformas något olika för att fylla sin 
respektive funktion, men bör också följa några övergri-
pande riktlinjer för en bra ljusmiljö.

Funktionell belysning
Funktionsbelysningens uppgift är att skapa en trygg 
och säker orientering utmed stråk och platser i staden. 
Det är viktigt att belysningen ger en bra översiktbarhet 
och att det fi nns fria siktlinjer så att gångvägar etc. inte 
skyms av för mycket vegetation. Huvudstråk för gående 
och cyklister skall alltid vara belysta. Målpunkter såsom 
övergångsställen och busshållsplatser skall vara extra be-
lysta. 

Estetisk belysning
Den estetiska belysningen ska tillsammans med den funk-
tionella skapa en helhet som berättar om rummet och 
gestaltar det på ett vackert och spännande sätt. Den 
kan gestalta objekt på ett sätt som berättar om deras 
form, plats i rummet och uppbyggnad eller skapa friare 
ljussättningar som ger helt andra gestaltningar än de som 
möter oss dagtid. Estetisk belysning kan användas för 
att skapa mindre rum i det stora publika rummet som 
besökare får passera igenom. Det är viktigt att estetisk 
belysning inte blir för överdriven och att den fungerar lika 
bra under hela året om den är tänkt som en permanent 
belysning. 
Armaturer
I Zakrisdalsområdet är det lämpligt att använda sig av en 

enkel stolpe/armatur som knyter an till industrihistori-
an. Synliga metalldelar ska vara av corten/gjutjärn eller 
grålackade.

Vid framtagning av belysningskonceptet ska följande gälla:

• Anpassa belysningen till människors och stadens
skala

• Lyfta fram gaturummen
• Lyfta fram viktiga fondbyggnader som ger staden

karaktär och som fungerar som orienteringspunkter
• Framhäva träden, lyfta fram konstnärlig utsmyckning

och vatten
• stråk och platser bör ha en liknande ljussättning

längs/över hela ytan
• Använda ljuskällor med bra färgåtergivning
• Undvika bländning
• All belysning ska utföras med utnyttjande av modern

teknik avseende energiförbrukning, funktion och es-
tetik Ljusnät Phillips FreeStreet BTP700 WB 1

Pollare i cortenstål

BELYSNING

LED armatur Teceo och 
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Tillgänglighet för alla

Alla offentliga byggnader och platser ska vara fullt till-
gängliga för människor med olika funktionsnedsättningar. 
Butiker med mera som ägs av egna företagare ska erbjuda 
tillgängliga entréer och avhjälpa enkla hinder förutsatt att 
det är ekonomiskt rimligt för företaget. Följande är tips 
på hur man kan göra för att bistå nedanstående grupper.

Synskadade
•  Kontrastverkan mellan vertikala och horisontella 
 ytor samt färgsättning
•  Markering av nivåskillnader
•  Taktila ytor som varnar och ger information
•  Minskat antal hinder
•  Informationstavlor
•  Ljudsignaler
•  Bländfri belysning
•  Ledstråk

Rörelsehindrade
•  Nivåskillnader klaras med ramper, rulltrappor och
 hissar
•  Lätthanterliga dörrar med exempelvis dörröppnare
 och ringklockor
•  Borttagna kanter och trösklar
•   Väl tilltagna breddmått
•  Möjlighet att vila
•  Räcken och vilplan vid trappor och ramper
•  Tillgång till handikappanpassade p-platser

Hörselnedsättning
•  Tydlig visuell information

Kognitiv funktionsnedsättning
•  Genomtänkt och tydlig skyltning/utformning
•  Lämplig färgsättning
•  God belysning
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TILLGÄNGLIGHET
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Skyltar

All skyltning ska ske med hänsyn till områdets natur- och 
industriinspirerade karaktär.
Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till 
platsen, dvs. miljön eller landskapets skala och kulturhis-
toria samt omgivningens och byggnadernas arkitektoni-
ska särdrag. Viktiga arkitektoniska byggnadsdetaljer
ska lämnas fria.

Utformning och placering av skyltar till lokaler och en-
tréer ska vara grafi skt sammanhållna med en övergri-
pande gestaltningsidé. Skyltar ska i färg och form inordnas 

i miljön och inte dominera över fasader och gatumiljöer.
All reklam och skyltning i centrumsområdet bör samordnas 
i ett särskilt skyltprogram i samband med projekteringen.

Skyltar ska utformas med hög kvalitet och ska ha ett 
enkelt och avskalat utseende med industriell karaktär. 
Eventuella stolpar och beslag ska hålla samma färgskala 
som övrig utomhusmöblering dvs. svart, grå, roströd eller 
mörkgrön.
Skyltar ska gestaltas med tanke på god läsbarhet och ori-
entering.
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SKYLTNING
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KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
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Offentlig konst

Utsmyckning av det offentliga rummet med så kallad 
offentlig konst berikar stadsrummet och ger invånare och 
besökare i staden konstnärliga upplevelser i vardagen. 
Inom Zakrisdalsområdet kan industriminnen som för-
medlar platsens historia betraktas som en viktig del i den 
konstnärliga utsmyckningen.  Torgytan framför Z47 är 
en självklar placering för ett större konstverk, men även 
bostadsgårdar, trafi kmiljöer som cirkulationsplatser eller 
skolgården kan vara lämpliga för att påminna om områ-
dets historia.


