BYGGNAD 4

BYGGNAD 10
NORR
C
A
B

För att underlätta rörelse genom området får max 3 portgångar
mosvarande max 1 våningshöjd och max 2 pelarfack i bredd
öppnas.
NORRA FASADEN (C)

Utgångspunkten är att den befintliga fasadens brokiga
karaktär ska bibehållas och att spår av ändringar i form av
öppna och igenmurade ursprungliga och senare öppningar
ska respekteras och integreras i den ombyggda fasaden.
Tekniskt undermåliga tegelpartier får bytas ut och ersättas
av nytt tegel.
NORRA FASADEN (B)

BYGGNAD 2
B

C
A

CSZBDOK Centrum/Skola/Verksamheter/Bostäder/Vård/
Tillfällig vistelse/Kontor
r2 Byggnad får inte rivas. Tillbyggnad undantas.
k4 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens industrihistoriska utveckling. Utgångspunkten
är de karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska förutsättningar som anges nedan.

PLANBESTÄMMELSER
CE Centrum/Teknisk anläggning
r Byggnad får inte rivas.
k5 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens industrihistoriska utveckling. Utgångspunkten är de karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska
förutsättningar som anges nedan.







BYGGNAD 14

BYGGNAD 13
NORR



Utgångspunkten är att ny fasad ska ha ett medvetet förhållningssätt till byggnadens industrikaraktär och till dess
funktion som del av 10-4-2:s sammanhängande byggnadskropp. Det innebär att fasaden kan harmoniera med
eller kontrastera mot intilliggande fasaders arkitektoniska
uttryck så länge den bidrar till det rumsliga sammanhanget
längs med det nya huvudstråket.



Södra fasaden

Utgångspunkten är att den befintliga fasadens brokiga
karaktär ska bibehållas. Det innebär att en del av alla de spår
av ändringar i form av öppna och igenmurade ursprungliga
och senare öppningar och den osentimenatala blandning av
material (tegel, betongglas, plåt) som präglar byggnadens
befintliga utseende ska respekteras och integreras i den
ombyggda fasaden. Tekniskt undermåliga tegelpartier får
bytas ut och ersättas av nytt tegel. Gavelfasadens karaktärsskapande vitmålade öppningar ska värnas.



Exempel på hur ett och ett halvt våningsplan BTA kan utformas. Skissutredning: Dehlin Brattgård Arkitekter.

Stora delar av fasaden saknas och dess tekniska
status är såpass undermålig att en ny fasad
är motiverad. Ny fasad ska gestaltas med hög
arkitektonisk kvalitet och med ett medvetet
förhållningssätt till byggnadens industrikaraktär.


Fasader:



Entréer ska i första hand placeras i befintliga
eller igenmurade öppningar eller genom
förlängning av befintliga eller igenmurade
fönsteröppningar.

PLANBESTÄMMELSER

Balkonger får inte uppföras.



Entréer:

Balkonger:



Utgångspunkten är att påbyggnad ska utformas som ett
nytt tidslager med hög arkitektonisk kvalitet och med ett
medvetet förhållningssätt till byggnadens industrikaraktär.
Gestaltning ska bidra till ett variationsrikt taklandskap och
utformas med hänsyn till viktiga vyer.

Nya entréer ska i första hand anordnas i befintliga öppna eller igenmurade entréer eller genom
förlängning av igenmurade fönsteröppningar.

Max 3 portgångar, med max 1 våning i höjd
och max 2 pelarfack i bredd, får upptas genom
byggnadskroppen 10-4-2.



Skärmtak får uppföras mellan byggnad 10 och 17.
Skärmtaket får gå fram till gaveln på byggnad 18.

Entréer:

Portgång:



Skärmtak:

Vid byte av befintliga metallfönster ska nya
partier utformas med material, uttryck och
proportionering lika befintliga fönster. Vid byte
av andra fönster eller vid upptagande av igenmurade fönsteröppningar gäller fri utformning
men eventuella fönsterposter och spröjs ska utföras i metall och med tunna profiler. Solbänkar
ska vara i betong eller sten. Nya fönsteröppningar ska i första hand upptas i befintliga igenmurade öppningar.

Entréer ska placeras i befintlig plåtinklädd
eller igenmurad öppning. Vid behov får även
nya entréöppningar upptas.

Vid byte av befintliga metallfönster utformas
nya partier med material, uttryck och proportionering lika befintliga fönster. Fri utformning
av nya fönster men eventuella fönsterposter
och spröjs ska utföras i metall och med tunna
profiler. Solbänkar ska vara betong eller sten.
Nya fönsteröppningar ska i första hand upptas i
befintliga muröppningar.



Balkonger: Balkonger får inte uppföras på befintlig byggnad.

Entréer:

Fönster:

Påbyggnad: Påbyggnad med ytterligare våningsplan medges inte. Tillkommande volymer för tekniska
installationer ska gestaltas med ett medvetet
förhållningssätt till byggnadens industrikaraktär.



Max 3 portgångar, med max 1 våning i höjd och
max 2 pelarfack i bredd, får upptas genom byggnadskroppen 10-4-2.

Fri utformning av nya fönster men eventuella
fönsterposter och spröjs ska utföras i metall
och med tunna profiler. Fönsteröppningar ska
placeras i befintliga igenmurade eller plåtklädda muröppningar. Vid behov får även nya
öppningar upptas.

Fasadens grundkaraktär (med naturstenssockel, kryssmurade röda tegelfasader, murad
takgesims, dekorativa inslag i gult tegel, stickbågsformade muröppningar och solbänkar)
ska beaktas. Tillbyggnad i plåt får rivas.



Portgång:

Fönster:

Fönster:

Fasader:

Förbud mot riving innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses
bärande bjälklag och pelare. Takpåbyggnad
och plåttillbyggnad undantas från rivningsförbud.



Påbyggnad: Planen medger påbyggnad med max ca 3600
kvm BTA. Det motsvarar ca ett och ett halvt
vånings-plan. Påbyggnadshöjd max 8,5 m.
Tillkommande volymer för tekniska installationer
ska gestaltas med ett medvetet förhållningssätt till
byggnadens industrikaraktär.

Fasadens grundkaraktär (med naturstenssockel, kryssmurade röda tegelfasader med
strävpelare, murad takgesims, dekorativa
inslag i gult tegel, stickbågsformade och raka
muröppningar, metall- och glasbetongfönster,
igenmurade öppningar, gavelfasadens vitmålade muröppningar och solbänkar i betong)
ska beaktas.

Stomme:



Fasader:

Förbud mot riving innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses bärande
bjälklag och pelare.

SÖDRA FASADEN (A)



Stomme:

Utgångspunkten är i första hand att den befintliga fasadens brokiga karaktär ska bibehållas. Det innebär att en
del av alla de spår av ändringar i form av öppna och igenmurade ursprungliga och senare öppningar som präglar
byggnadens befintliga utseende ska respekteras och
integreras i den ombyggda fasaden. Tekniskt undermåliga
fasadpartier får bytas ut och ersätts av nytt material. I de
fall fasaden visar sig vara i så dåligt tekniskt skick att mer
än hälften måste bytas ut kan uppförande av ny fasad
aktualiseras. Ny fasad ska ha ett medvetet förhållningssätt
till byggnadens industrikaraktär och till dess funktion som
del av 10-4-2:s sammanhängande byggnadskropp. Det
innebär att fasaden kan harmoniera med eller kontrastera
mot övriga fasaders arkitektoniska uttryck så länge den
bidrar till det rumsliga sammanhanget längs med det nya
huvudstråket. Rekonstruktion av ursprunglig tegelfasad är
inte aktuellt.

KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR



SÖDRA (A) OCH VÄSTRA (B) FASADEN

Fasadens befintliga karaktär (med murad
takfot, spår av strävpelare och andra konstruktionsdelar från olika utbyggnadsfaser
och befintliga, igenmurade och plåtinklädda
muröppningar) ska beaktas.

A

CSZBDOK Centrum/Skola/Verksamheter/Bostäder/Vård/
Tillfällig vistelse/Kontor
r5 Byggnad får inte rivas. Takpåbyggnad och plåttillbyggnad undantas.
k3 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens industrihistoriska utveckling. Utgångspunkten
är de karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska förutsättningar som anges nedan.



KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Fasader:

B



CSZBDOK Centrum/Skola/Verksamheter/Bostäder/Vård/
Tillfällig vistelse/Kontor
r Byggnad får inte rivas.
k2 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk
kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens
industrihistoriska utveckling. Utgångspunkten är de
karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska förutsättningar som anges nedan.

NORR

PLANBESTÄMMELSER



PLANBESTÄMMELSER

PLANBESTÄMMELSER

NORR
B C
A

CSZK Centrum/Skola/Verksamheter/Kontor
r Byggnad får inte rivas.
k6 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens industrihistoriska utveckling. Utgångspunkten är de karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska
förutsättningar som anges nedan.

NORR
A
B

KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

ÖSTRA (B) OCH NORRA (C) FASADEN
Södra fasaden

Fasader:

Tegelarkitekturen i fasadernas övre del ska beaktas. Tekniskt undermåliga tegelpartier får rivas
och ersätts av nytt tegel. Fönster ska utformas
med material, uttryck och proportionering lika
befintliga metallfönster. Nya fönsteröppningar
ska i första hand upptas i befintliga igenmurade
öppningar.
De nedre delarna av fasaderna ska gestaltas som
ett nytt tidslager präglat av hög arkitektonisk
kvalitet, ett medvetet förhållningssätt till byggnadens tegelarkitektur och så att den inordnar
sig i sitt sammanhang med byggnad 4 och 10.

Entréer:

Entréer på norra fasaden (B) ska placeras i
befintliga öppningar. På övriga fasader gäller
fri placering av nya entréer.

Påbyggnad: Planen medger påbyggnad med ett våningsplan. Påbyggnadshöjd 4,5 m. Tillkommande
volymer för tekniska installationer ska
gestaltas med ett medvetet förhållningssätt till
byggnadens industrikaraktär.
Balkonger: Balkonger får inte uppföras på befintlig byggnad.

Påbyggnad: Påbyggnad med ytterligare våningsplan medges inte. Tillkommande volymer för tekniska
installationer ska gestaltas med ett medvetet
förhållningssätt till byggnadens industrikaraktär.
Balkong:

Balkong får uppföras på södra fasaden (B).

Övrigt:

Den inre öppna rumsvolymen ska beaktas.






























































Entré på norra fasaden (A) ska placeras i befintlig muröppning. På övriga fasader gäller fri
placering av nya entréer.



Entréer:



Vid byte av befintliga metallfönster och vid
upptagande av igenmurade fönsteröppningar
ska nya partier utformas med material, uttryck
och proportionering lika befintliga fönster.
Fri utformning av nya fönster men eventuella
fönsterposter och spröjs ska utföras i metall
och med tunna profiler. Nya fönsteröppningar
som inordnar sig i byggnadens arkitektoniska
uttryck får upptas.



Fönster:

Möjligheten att uppleva den stora öppna inre volymen ska
bibehållas. Det innebär att större delen av de uppglasade
väggarna ska vara möjliga att se från rummets golvnivå.
Mot södra väggen (B) får entrésoleringar uppföras. Tillkommande entrésoleringar får uppta max 30 % av golvytan
och max 25 % av befintlig rumsvolym. Resterande delar av
rumsvolymen ska bevaras som öppen volym (se figur).



Fasadernas befintliga karaktär (med obehandlad betong med spår av gjutformar, höga
spröjsade metallfönster och spår från avrivna
tillbyggnader) ska beaktas.



Nya entréer ska i första hand anordnas i
befintliga entréer eller genom förlängning av
befintliga eller igenmurade fönsteröppningar.
Utgångspunkten är att den befintliga fasadens brokiga karaktär
ska bibehållas och att spår av ändringar i form av öppna och
igenmurade ursprungliga och senare öppningar ska respekteras
och integreras i den ombyggda fasaden. Tekniskt undermåliga
tegelpartier fåt bytas ut och ersätts av nytt tegel.

Entréer:

Vid byte av befintliga metallfönster utformas
nya partier med material, uttryck och proportionering lika befintliga fönster. Fri utformning
av fönster i nya muröppningar men eventuella
fönsterposter och spröjs ska utföras i metall
och med tunna profiler. Nya fönsteröppningar
som inordnar sig i byggnadens arkitektoniska
uttryck får upptas. Solbänkar ska vara betong
eller sten.

Fasader:



Balkonger får inte uppföras.

Fönster:

Fasadernas karaktär (med vitputsad betong,
spröjsade metallfönster och solbänkar i betong) ska beaktas. Fri gestaltning av ny fasad
(A) mot ån.

Utgångspunkten är att byggnadens befintliga karaktär ska
bibehållas. Ny fasad mot söder utformas med fördel på ett
sätt som möjliggör inblick mot det planerade turbinrummet. Utgångspunkten är att påbyggnad ska utformas som
ett nytt tidslager med hög arkitektonisk kvalitet och med
ett medvetet förhållningssätt till byggnadens industrikaraktär. Gestaltning ska bidra till ett variationsrikt taklandskap och utformas med hänsyn till viktiga vyer.

Utgångspunkten är att exteriörens karaktär med rå betongfasad och karaktärsskapande höga metallfönster med tunna profiler ska bibehållas. Ändring av byggnad ska sträva
efter att förstärka denna karaktär.



Balkonger:

Fasader:

Förbud mot rivning innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses
bärande bjälklag och pelare.

Förbud mot riving innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses
bärande bjälklag och pelare.



Max 3 portgångar, med max 1 våning i höjd
och max 2 pelarfack i bredd, får upptas genom
byggnadskroppen 10-4-2.

Vid byte av befintliga metallfönster utformas
nya partier med material, uttryck och
proportionering lika befintliga fönster. Fri
utformning av nya fönster men eventuella
fönsterposter och spröjs ska utföras i metall
och med tunna profiler. Solbänkar ska vara i
betong eller sten. Nya fönsteröppningar ska
i första hand upptas i befintliga igenmurade
öppningar.

Stomme:

Stomme:



Portgång:

Fönster:

KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR



Påbyggnad: Påbyggnad med ytterligare våningsplan medges inte. Befintlig takarkitektur med valmat tak
ska beaktas. Tillkommande volymer för tekniska
installationer ska gestaltas med ett medvetet
förhållningssätt till byggnadens industrikaraktär.

Fasader och fasadpartier med bevarad tegelarkitektur (med naturstenssockel, kryssmurade röda tegelfasader med strävpelare,
murad takgesims, dekorativa inslag i gult
tegel, stickbågsformade och raka muröppningar, solbänkar och tillbyggnad i rött tegel) ska
beaktas.



Fasader:

Förbud mot riving innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses
bärande bjälklag och pelare. Tillbyggnad undantas från rivningsförbud.



Stomme:



KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

SÖDRA FASADEN (A)

Mot södra väggen (B) får entrésoleringar uppföras.
Tillkommande entrésoleringar får uppta max 30 %
av golvytan och max 25 % av befintlig rumsvolym.
Resterande delar av rumsvolymen ska bevaras som
öppen volym.

