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BAKGRUND 

För att säkerställa framtida behov av ökad fjärrvärme-
produktion planerar Säffle Fjärrvärme AB att bygga ut 
befintligt fjärrvärmeverk i Säffle. Den nuvarande detaljplanen 
för värmeverket har begränsad byggrätt och behöver därför 
ändras för att möjliggöra utbyggnaden. AFRY har uppdrag 
att som konsult åt Säffle Fjärrvärme AB i samverkan med 
Säffle kommun ta fram förslag på ändring av detaljplan. Detta 
gestaltningsprogram är kopplat till arbetet med ändring av 
detaljplanen. 

Utbyggnad av värmeverket kommer genom sin höjd och 
volym att innebära stora förändringar av stadsbilden 
när de uppstickande byggnadsvolymerna kommer att 
utgöra nya blickfång från olika håll i staden. Närheten till 
kommunikationsstråken E 45 och Norge-Vänerbanan gör 
dessutom att det nya värmeverket har stor påverkan på Säffles 
identitet mot omgivningen vilket motiverar att detaljplanen 
kompletteras med ett gestaltningsprogram. 

SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

Syftet med gestaltningsprogrammet är:

• Initiera en diskussion om hur utbyggnad av värmeverket 
kan bidra positivt till stadsbild och identitet. 

• Redovisa en grov skiss av placering och höjd av 
värmeverkets framtida volymer.

• Att belysa vad som kan och bör beaktas i 
gestaltningsavseende i samband med detaljplaneskedet. 

• Att föreslå gestaltningsprinciper för fortsatt projektering.

ARBETSPROCESSEN

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i olika steg parallellt 
med detaljplanearbetet i samverkan mellan kommunpolitiker 
och projetledning på fjärrvärmebolaget. 

I detaljplanearbetet har preliminära gestaltningsmål 
formulerats vilket efter hand kommit att revideras och 
kompletteras beroende på att olika tekniska krav på 
anläggningen klarlagts. 

Genom en studie av liknande projekt på olika håll i 
Skandinavien har blicken höjts för att illustrera vad ett 
värmeverk skulle kunna vara och för att visa att det finns ett 
allmänt intresse för design av teknikbyggnader.

1. BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER
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Arbetet med gestaltningsprogrammet har även omfattat 
platsbesök och fotografering av befintligt värmeverk och dess 
omgivning samt inläsning av detaljplaneförslaget. 

Huvudsakligen har gestaltningsarbetet bedrivits genom att 
illustrera 3D modeller av planerade volymer inlagt i foton från 
valda fotopunkter på olika platser i staden. Illustrationerna 
har presenterats för miljö- och byggnadsnämnden och 
projektledning vid fjärrvärmebolaget för att identifiera viktiga 
aspekter som behöver beaktas. Modellen har efter hand ändrats 
vilket redovisas i programmets illustrationer och under kapitel 
3 som visar bägge volymmodeller. I den inledande fasen utgick 
arbetet från en preliminär modell (volymmodell 1) med en 
dominerande smal och hög pannhall. Denna utformning har 
efter hand ändrats och en mer aktuell och teknisk förankrad 
modell (volymmodell 2) utgör underlag för programmets 
senare volymstudier.

VÄRMEVERKETS DESIGN

Vid sidan om att producera värme kan ett värmeverk även ha 
kompletterande funktioner. Byggnaderna utgör ofta en stor 
och hög volym som både behöver anpassas och utformas. Det 
kan i bästa fall bidra positivt till stadsbilden eller i värsta fall bli 
ett förfulande inslag som ingen egentligen vill kännas vid.

Med tanke på den stora volymens signaleffekt finns därför ett 
intresse för att arbeta med design av vad anläggningen skickar 
för budskap mot omvärlden och hur byggnadsvolymerna 
skulle kunna bidra med mer än bara värme. Arkitekter och 
konstnärer världen över involveras därför på många håll för att 
skapa intressanta teknikbyggnader. Nedan presenteras några 
inspirerande exempel. Inför projektering av värmeverket i 
Säffle kan det vara värt att diskutera på vilket sätt det bidrar till 
stadens liv och stadsbild.

Det kanske mest uppmärksammade exemplet på att bidra till 
stadslivet är nog “Copenhill” ritat av danska BIG i Köpenhamn. 
Man har helt enkelt låtit den höga tekniska volymen bli en 
upplevelse i form av en konstgjord skidbacke mitt i centrala 
Köpenhamn. (Bild 1)

I Borås har en ackumulatortank utformats med fasaden som en 
stor bildskärm som man kan projicera olika budskap på. (Bild 2)

I Stockholm har Värtaverket kompletterats med en ny volym 
som har ett nytt intressant fasadmaterial som bildar en 
spännande dialog med områdets historiska tegelbyggnader. 
Höjden på den stora volymen har skickligt tonats ner genom 
rumshöga horisontella band som lurar ögat att uppfatta 
byggnaden som lägre än vad den är. (Bild 3)

I Uppsala har Liljevall arkitekter ritat ett värmeverk som stolt 
visar upp värmeverkets inre för att synliggöra byggnadens 
funktion och sprida ljus till omgivningen. (Bild 4)
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GESTALTNINGSPRINCIPER

För att kunna studera byggnadsvolymerna i sitt framtida 
sammanhang har en preliminärt gestaltad utformning 
tagits fram och tillämpats på volymmodell 1. I den senare 
fasen har samma principer tillämpats på volymmodell 2, 
som genom en mer långt gången projektering speglar den 
framtida utformningen troligare än de tidigare skisserna. 
Den illustrerade utformningen bygger på nedan presenterade 
gestaltningsprinciper.

Säffles befintliga tegeltradition inspirerar till användning 
av tegel i det nya värmeverket. Att göra så i hela byggnaden 
kan dock bli väl dyrt. I likhet med befintlig byggnad kan en 
kombination av tegel- och metallfasad vara ett sätt att knyta 
samman nytt och gammalt.

De nya volymerna kommer att byggas tätt samman med 
befintligt värmeverk vilket ställer krav på att nytillskotten 
gestaltningsmässigt fungerar ihop med helheten.

Gestaltningen behöver beakta att byggnaderna kommer 
att synas både på långt håll och i direkt anslutning till 
anläggningen. Gångförbindelser och järnväg ligger direkt 
i tomtgräns till anläggningen och det finns ett överordnat 
intresse att ytorna runt E 45 och järnvägen ger ett städat och 
ordnat intryck. För att undvika att värmeverket blir anonymt 
och slutet kan tekniken visas upp mot omgivningen. Ett annat 
sätt är att med medvetet utformad belysning även under den 
mörka årstiden skapa liv i omgivningen.

Sammanfattat har följande gestaltningsprinciper formulerats i 
detta gestaltningsprogram:

• De nya volymerna ska harmonisera med de befintliga och 
med omgivande tegelbebyggelse i norr.

• Värmeverkets innehåll ska synliggöras genom generösa 
glasöppningar.

• Minskning av grönytor ska minimeras och kompenseras.

• Ytorna i anslutning till trafikstråken, i synnerhet 
Järnvägsgatan, ska ha en städad och ordnad karaktär.

• Landskapsbehandling ska utformas medvetet och 
omsorgsfullt med en representativ yta mot staden. 

• Belysning, både interiört och exteriört ska synliggöra 
tekniken och volymerna även vid mörker.

• Värmeverket ska innehålla partier med rött tegel i linje 
med Säffles byggnadstradition.

Bild 1. “Copenhill “ Värmeverk och skidbacke i Köpenhamn.

Bild 2.  Ackumulatortank som bildskärm i Borås.

Bild 3. Värtaverket i Stockholm.

Bild 4. Värmeverk med glasparti i Uppsala.



2. PLATSANALYS

Det befintliga värmeverket befinner sig norr om centrala Säffle. 
Det ligger i direkt anslutning till och skiljs av från staden av 
E 45 som går i öst-västlig riktning söder om värmeverket. 
Detta är en av stadens viktigare entréer med av- och påfart 
till E 45 vilket ställer krav på en representativ utformning. 
Platsen i  korsningen mellan E45, Norge-Vänernbanan och 
Järnvägsgatan gör att värmeverket kommer att bli extremt 
exponerat. Både på nära håll och längre ifrån. 

Mot norr finns ett stort industriområde innehållande 
Nordic Paper som tillverkar pappersmassa. Bebyggelsen här 
är huvudsakligen i tegel från olika tidsåldrar. Värmeverket 
kommer att ha de stora tegelvolymerna som fond sett från E 45. 

För att möjliggöra transporter till de nya volymerna kommer 
stora delar av marken att vara hårdgjord. Närhet till Byälven 
ställer krav på dagvattenhantering. Tomten lutar ner mot älven 
med de högsta marknivåerna i tomtens sydvästra hörn. 

Öster om bron över Byälven finns uppstickande silobyggnader 
i betong. Det nya värmeverket har en volym med motsvarande 
höjd och storlek. De kommer att synas tillsammans när man 
kommer på E 45 från väster.

Järnvägen stryker tätt inpå planområdet. Från tågfönstret 
kommer man ha full insyn mot anläggningens planerade 
inlastning.

Säffle har flera värdefulla tegelbyggnader som visar på 
den omsorg man historiskt lagt på även industri- och 
teknikbyggnader. 
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Bild 5. I Säffle finns en tradition av byggnader i rött tegel vilket kan vara utgångspunkt för värmeverkets gestaltning.

Bild 6. Flygfoto över centrala Säffle med för uppdraget viktiga platser utpekade.
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR

FÖRUTSÄTTNINGAR

Det befintliga värmeverket planeras att kompletteras med 
nya byggnadsvolymer. Storlek, placering och höjd på de nya 
volymerna är bestämda utifrån tekniska krav på anläggningen. 
Dessa volymer utgör förutsättningar för den ändrade 
detaljplanen. Volymerna har under detaljplaneprocessen 
ändrats både avseende mått och placering i takt med 
att anläggningens tekniska förutsättningar fastslagits. 
Inledningsvis har illustrationerna i detta program baserats 
på volymmodell 1 medan de senare bilderna är baserade på 
volymmodell 2 enligt bild 7 och 8. En väsentlig förändring i 
samband med volymmodell 2 är att ackumulatortanken höjts 
från 40 meter till 50 meter och att pannhallen placerats i ett 
mer västligt läge.

Att ta ställning till hur man utifrån gestaltningsaspekter 
skulle kunna gruppera volymerna på annat sätt än i 
modellerna har inte varit aktuellt. Höjder och storlekar 
på tillkommande volymer är i stora drag förutbestämt för 
gestaltningsprogrammet. Exempelvis har frågan om det 
går att trappa upp höjden genom att placera de högsta 
volymerna längre bort från E45 ställts men visat sig vara 
svårgenomförbart med tanke på läget i förhållande till 
befintligt värmeverk. Mindre justeringar som samordning 
av mindre komplementvolymer samt utformning av länken 
mellan befintlig och ny pannhall har dock ingått i samband 
med arbetet med de senare skedet av gestaltningsprogrammet.

Grönytorna runt befintligt värmeverk kommer att minska 
till följd av nya byggnader och utökade asfaltsytor. 
Det finns önskemål om mer grönytor och förbättrad 
landskapsbehandling mot söder där värmeverket möter E 45 
och stråken in mot staden. Idag finns här en poppelrad och 
planterade buskar i gränsen mot E 45 och Järnvägsgatan. Då 
poppelraden ligger över ett befintligt fjärrvärmestråk och 
dessutom är i så dåligt skick att det behöver ersättas behöver 
krav ställas på en medveten landskapsbehandling mot 
Järnvägsgatan. Tanken är kompensera förlorade grönytor med 
en välformad parkliknande entréyta.

Bilderna från Järnvägsgatan visar att värmeverkets nuvarande 
skorsten utgör ett fondmotiv som syns längst hela gatans 
sträckning. Då den högsta volymen, i de tidiga studierna, ligger 
rakt framför skorstenen fokuserades de första bildstudierna på 
hur denna vy påverkades. Vad avser volymmodell 2 kommer 
inte byggnadsvolymerna utan snarare ackumulatortanken att 
bli dominerande i fonden av Järnvägsgatan. Fönsterutformning  
kommer dock inte att ha lika stor påverkan på vyn från 
Järnvägsgatan som de tidigare illustrationerna antydde. I de 
senare skedena har därför ackumulatortankens utformning 
ökat i betydelse.

Bild 7. Volymmodell 1. Nya volymer i vitt. Befintligta i mörkgrått.
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Bild 8. Volymmodell 2. Nya volymer i vitt. Befintligta i mörkgrått.



Bild 9. Fotopunkt a. Befintligt värmeverk med nya volymers ungefärliga storlek  i rött.

Bild 10. Fotopunkt b. Befintligt värmeverk med nya volymers ungefärliga storlek  i rött.

Bild 11. Vy från Järnvägsgatan. Fotopunkt h.  Nya volymers ungefärliga storlek  i rött.
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4.  SKISSFÖRSLAG

SKISSOMGÅNG 1

Den första skissomgången var en rak översättninga av volym-
modellens olika byggnadsvolymer påklädd med material med 
liknande karaktär som befintligt värmeverk. I detta skede 
låg fokus på att försöka att hitta rätt förhållningssätt till hur 
nytt och gammalt kan mötas. Genom att bryta upp de olika 
volymerna till urskiljbara byggnadsdelar med tegel, plåt och 
blå fasadpaneler, i samma kulör som volymerna öster om 
värmeverket, eftersträvades ett spännande samspel mellan nytt 
och gammalt trots liknande materialpalett. 

Med ett stort glasparti mot söder öppnar sig värmeverket  
tydligt in mot staden och mot E 45. En omslutande tegelmur 
runt hela anläggningen knyter ihop alla ingående delar. 

Ambitionen att även arbeta med landskapsgestaltningen 
illustreras i fotokollagen enbart med två nya popplar väster 
om byggnaden. Planillustrationen nedan visar dock en längre 
gången gestaltning med ett svackdike med vegetation mot 
järnvägen. Även skorstenar och ackumulatortank bör gestaltas 
som ingående delar i helheten.

REAKTIONER:

- För stora glasytor (dyrt) 

- Behövs mer träd och landskap mot E 45

- Mer hårdgjord köryta i väster

- Hur ser det ut på längre avstånd?

Bild 12. Planbild över skiss 1 med något vidareutvecklat landskap än vad som visas i bilder. 
Svackdike med trädplanteringar för dagvattenrening mot järnvägen. Ytor med gräsarmering för 
att minska asfaltsytan.
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Bild 13. Fotokollage på skiss 1 från fotopunkt a.

Bild 14. Fotokollage på skiss 1 från fotopunkt b. 11



SKISSOMGÅNG 2

Efter att ha studerat den första skissen ville byggnadsnämnden 
se illustrationer på hur volymerna såg ut från fler punkter längre 
bort från värmeverket. Efter kompletterande fotografering och 
bearbetning av modellen monterades nya bilder tagna från 
större avstånd. Bilderna representerar viktiga vyer som kommer 
att ses av olika trafikslag och olika betraktare. 

Efter reaktionerna från projektet på skiss 1 om kostnad av stora 
öppna glaspartier minskades glasytan till ett fönster som kunde 
fungera som fondmotiv mot i synnerhet Järnvägsgatan. 

Parallellt med arbetet med illustrationerna gjordes ett första 
utkast till landskapsbehandling väster om värmeverket vilket 
redovisas i planbilden på sidan 10.

REAKTIONER:

- Prova att dra tillbaka volymer 5 meter

- Minimum 50 % uppglasat

- Skapa insyn från E45

- Mer träd och landskap mot söder

Bild 15. Fotokollage på skisss 2 Fotopunkt h. Vy från Järnvägsgatan. Värmeverket blir ett tydligt fondmotiv. 
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Bild 16. Fotokollage på skiss 2 från fotopunkt g.

Bild 17. Fotokollage på skiss 2 från fotopunkt d.

Bild 18. Fotokollage på skiss 2 från fotopunkt c.

Bild 19. Fotokollage på skiss 2 från fotopunkt e.
13



SKISSOMGÅNG 3

Efter reaktionerna från skissomgång 2 sänktes och utökades 
ytan på glaspartiet för bättre insyn från E 45.  Den högsta 
byggnadsvolymen flyttades 5 meter mot norr så att den 
hamnar i liv med befintlig sydfasad.  

En större del av ytan mot järnvägen planeras bli hårdgjord 
vilket illustrerades i modellen. 

Som svar på behovet av landskapsbehandling mot E 45 och 
Järnvägsgatan flyttades svackdiket mot ytorna i söder och en 
avenbokhäck samt ny trädrad ritades in mot Järnvägsgatan. 
Svackdiket för dagvattenrening kan förläggas inanför häcken.
Om dagvattendiket behöver vara längre kan den placeras helt i 
tomtgräns mot järnvägen.

En sent hanterad reaktion är att volymerna mot väster behöver 
öppnas upp för att visa upp verksamheten mot järnvägen. 
Illustrationen redovisar därför fönster även mot väster. 
Fönstersättningen behöver dock studeras vidare.

Bild 20. Planbild över skiss 3  med den högre volymen tillbakaflyttad. Landskapsinslag koncen-
trerat mot E 45 och Järnvägsgatan. Svackdike och trädplanteringar för dagvattenrening innanför 
bokhäckar mot  Järnvägsgatan.
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Bild 21. Fotokollage på skiss 3 från fotopunkt g.

Bild 22. Fotokollage på skiss 3 från fotopunkt d.
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Bild 21.  Fasaden mot Järnvägsgatan behöver utformas med hänsyn till att den blir 
ett mycket synligt fondmotiv.  Här finns möjlighet att visa upp värmeverket.
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SKISSOMGÅNG 4  

Under våren 2020 har värmeverkets tekniska innehåll 
projekterats vidare och volymer och ytor reviderats enligt 
volymmodell 2 som presenterats i kapitel 3.  Pannhuset har nu 
en mer kvadratisk planform med större utbredning mot söder. 
Byggnadsvolymerna är därför svårare att särskilja då de är 
nästan lika höga och sitter tätt samman.

För att förtydliga byggnadens uppdelning i olika volymer 
föreslås fasaderna på pannhall och bränslehall olika kulör där 
pannhallen tydligt ska markeras som den viktigare volymen 
medan bränslehallen ska ha en underordnad roll. 

Olika mått och placering av fönstersättning på pannhuset 
har prövats och diskussionerna har slutligen landat i en total 
fönsterandel om 25% av fasadytan vilket innebär ca 125 m2 
fördelat på pannhallens tre huvudfasader. En asymmetrisk 
fönstersättning med en kombination av en stor kvadrat och en 
liten smal öppning över bägge hörn är den slutgiltiga varianten.

Bild 22. Planbild över skiss 4 med de nya volymerna mer mot väster. Landskapsinslagen koncentrerat mot Järnvägsga-
tan. Rabatter och buskar samt låg miljöbelysning innanför bokhäckar bildar en representativ och inbjudande yta mot 
Järnvägsgatan. Ytorna väster och norr om värmeverket har en mer verksamhetsanpassad funktion.

17

För att binda samman nytt och befintligt har pannhallen 
en tydlig och framträdande sockelvåning i tegel. Även den 
nya länken mellan ny och befintlig pannhall utförs i tegel. 
Takmaterial och takfot ska i länken utföras likt befintlig 
pannhall.

Landskapsbehandling mot både E 45 och Järnvägsgatan har 
ändrats. Byggnaderna upptar nu en större del av ytan och stora 
delar planeras bli hårdgjord för att underlätta verksamhetens 
logistik. För att kompensera för den minskade grönskan bör de 
ytor som är möjliga användas för plantering. 
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Bild 23.  Fotokollage på skiss 4 från fotopunkt g.

Bild 24.  Fotokollage på skiss 3 från fotopunkt d.
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Bild 25.  Fasaden mot Järnvägsgatan behöver utformas med hänsyn till att den blir ett mycket synligt fondmotiv.  Här 
finns möjlighet att visa upp värmeverket. Ackumulatortanken blir med den nya utformningen det som syns mest.



5.  AXONOMETRI OCH FASADER
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Bild 28. Fasader mot söder inklusive befintlig anläggning.

Bild 30. Fasader mot norr inklusive befintlig anläggning.

Bild 27. Fasader mot väst.

Bild 29 Fasader mot öst.
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Bild 26. Axonometri redovisande värmeverkets huvuddelar och nuvarande gestsaltningsförslag. 
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6.  MATERIAL OCH DETALJER

TEGELSOCKEL

Tegel, bruk och fogtyp ska väljas med omsorg för ett fint 
samspel med befintliga tegelfasader. Tegelsockelns tyngd ska 
understrykas med indragna öppningar som omsluts av tegel på 
alla sidor. Vid mindre partier som täckplåtar och tex. ventila-
tionsgaller kan tegel ersättas av cortenstål. 

Förtillverkad tegelpanel med hål.

Indragen fönsterparti.

Djupt liggande fönsterpartier och tät användning av täck-
plåtar med dekorativt syfte att stödja fasadens vertikal in-
delning ger ett eget uttryck åt panhallens fasder.

Förtillverkad tegelpaneler tät.

Indragen port.

TYDLIGA BYGGNADSVOLYMER

De olika volymerna ska ha olika fasadbehandling för att tyd-
liggöra uppdelningen. Även inom samma fasadsystem finns 
det möjlighet att med skillnader i användning av täckplåtar 
och fönstersättningsdetaljer skapa olika uttryck i fasaden.
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Fönster i liv med fasad och höjdanpassad till paneler i 
brännslelagret ger en mer homogen och utjämnad fasadyta.

Fasadsystem med dold infästning 
- Paroc Delign eller likv.



Räfflad utformning av skorstenar och cylindrar 
ger textur och djup.

Urformning av skorsten ihop med utformnig av 
belysning.

SKORSTENAR OCH CYLINDRAR

Värmeverket kommer att omfatta en mängd skorstenar och 
cylindriska volymer för olika processer. Dessa ska utformas 
med material som skiljer sig från de släta fasadpanelerna. 
I synnerhet ackumulatortanken, som kommer att bli ett 
tydligt nytt tillskott i stadsbilden, ska ha en materialitet och 
ljussättning som svarar mot dess synlighet i stadsbilden.

BYGGNADSACCENTER

För att tydliggöra uppdelningen i olika byggnadskroppar och 
byggnadselement accentueras utvalda delar av pannhallen 
och ackumulatortanken. Även spiraltrappor utformas som 
accenter i utstickande färg, materialitet och ljussättning 
Istället för att bli förfulande tillägg bidrar spiraltrapporna 
tillsammans med “kronan” på byggnadernas krön till att 
ge volymerna särart och karaktär. En likartad behandling 
av accenterna bidrar till en sammanhållen gestaltning.  
Accenterna kan utformas i streckmetall som med integrerad 
belysning och välstuderad metallval kan ge ett intressant 
ljusspel både dag som natt. 

Streckmetall finns i många olika former och färger.  
Den är samtidigt både transparent och fysiskt taktil.
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Längs fastighetsgränser fungerar en klippt Avenbokhäck som 
insynsskydd och grön gräns mot gatan. Perenner ger färg.

Ett grunt svackdike fördröjer dagvattnet. Starrgräs och 
blommande perenner som svärdsliljor och fackelblomster 
planteras som erosionsskydd och gestaltningselement. 

Ljus på de höga volymerna kan bli landmärke på natten. Inte-
grerad belysning på byggnadsaccenter kan skapa karaktär.

Med generösa glaspartier och ljus kan verksamheten inne i 
värmeverket visas upp även vid mörker. 

EN REPRESENTATIV OCH INBJUDANDE ENTRÉYTA

Hela ytan söder om värmeverket ska ges en representativ 
utformning med låg miljöbelysning och en ordnad 
parklik landskapsplanering. Poppelraden ersätts med en 
avenbokshäck buskar och perennrabatter mot Järnvägsgatan. 
Ytan ska utformas som en välplanerad entrézon med vackra 
markmaterial, större buskar och planteringsytor likt rabatter. 
Framför den nya länken mellan ny och gammal byggnad 
skapas en yta som lämpligen utformas som del av parken.

BELYSNINGSDESIGN  

Värmeverket ska inte bara belysas utifrån tekniska 
verksamhetskrav utan i lika hög grad utifrån gestaltningsmotiv.

Belysningen har tre syfte som tillämpas på olika ytor.

1. Mot Järnvägsgatan ska den välkomnande ytan förstärkas 
med låga belysningsstolpar med varmt ljus.

2. För att visa upp värmeverket och bjuda på dess innehåll ska 
de generösa glasöppningarna på pannhallen och “kronorna” 
belysas.

3. Ytorna norr och väster om byggnaden har ett mer 
verksamhetsanpassat ljus från höga master.
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7. FORTSATT ARBETE

DETALJUTFORMNING

Ett noggrant och välstuderat material- och kulörval för byggnadens 
fasader samt detaljutformning kring fasadöppningar är helt 
avgörande för om gestaltningsprogrammets ambitioner avseende 
tydliga volymer och anpassning till befintlig tegelarkitektur ska 
kunna realiseras. 

UTFORMNING AV ACCENTERNA

Materialval, färg och belysningsteknik för “Kronorna” och trapporna 
behöver detaljstuderas.  Gestaltningsprogrammet sätter enbart 
ambitionsnivån. För att dessa ambitioner ska kunna realiseras behövs 
mer utrymme och tid än vad som varit möjligt inom ramen för 
gestaltningsprogrammet.

UTFORMNING AV LANDSKAPET MOT JÄRNVÄGSGATAN

I likhet med byggnadsaccenterna behöver landskapsbehandlingen 
detaljstuderas och projekteras med känslighet för att säkerställa att 
gestaltningsprogrammets ambitioner ska kunna realiseras.
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