NORRA FASADEN (A)

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

Fönster:

Entréer:

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 muröppningar.

Fönster:

Fri utformning och placering av fönster men
eventuella fönsterposter och spröjs ska utföras i
metall och med tunna profiler.

Entréer:

Entréer ska placeras i befintliga muröppningar.

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

Påbyggnad: Påbyggnad med ett våningsplan medges.
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.
Utgångspunkten är att byggnadens välbevarade karaktär ska bibehållas, att senare tillkomnade ändringar
får avlägsnas och att en ombyggnad ska sträva efter att
återskapa ursprungliga kvaliteter. Utgångspunkten är att
påbyggnad ska utformas som ett nytt tidslager med hög
arkitektonisk kvalitet och med ett medvetet förhållningssätt
till byggnadens industrikaraktär.

Nya entréer ska i första hand anordnas i befintliga öppna eller igenmurade entréer eller
genom förlängning av igenmurade fönsteröp-
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r Byggnad får inte rivas.
q Befintliga gjutjärnsfönster i vån 1-4 på västra fasaden ska bevaras.
k8 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk
kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens industri- historiska utveckling. Utgångspunkten är de karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska förutsättningar som anges
nedan.
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KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Fönster:

Fönster:

Entréer:

Befintliga fönster i gjutjärn i vån 1-4 ska bevaras. I
de fall individuella fönster visar sig vara i så dåligt
tekniskt skick att ett bevarande inte är tekniskt
möjligt får befintligt fönster bytas och ersättas av
nytillverkat fönster med material (gjutjärn), uttryck och proportionering lika befintliga fönster.
Fri utformning av övriga fönster men eventuella
fönsterposter och spröjs ska utföras i metall med
tunna profiler.
Nya entréer får anordnas genom förlängning av
befintliga fönsteröppningar.

Utgångspunkten är att den välbevarade ursprungliga fasaden
ska bibehållas, att senare tillkomnade ändringar får avlägsnas
och att en ombyggnad ska sträva efter att återskapa ursprungliga kvaliteter. Om plåtinklädnaden avlägsnas ska bakomliggande fasad antingen renoveras eller gestaltas som ett nytt
tidslager som utformas med ett medvetet förhållningssätt till
den bevarade fasadens karaktär.

Entréer:

Fri utformning av nya fönster men eventuella
fönsterposter och spröjs ska utföras i metall och
med tunna profiler. Nya fönsteröppningar ska
i första hand upptas i befintliga igenmurade
öppningar.
Nya entréer ska i första hand anordnas genom
förlängning av igenmurade fönsteröppningar.

Tillbyggnad: Tillbyggnad av fasad, med max 6 m bredd och
höjd motsvarande befintlig byggnadshöjd, får
prövas. Nya trapphus får placeras utanpåliggande befintlig fasad.

Tillbyggnad kan med fördel utformas i transparant material så
att befintlig fasad synliggörs.

Entréer:

Del av byggnad som inte får rivas markerat i rött

Balkonger: Balkonger får inte uppföras på befintlig byggnad.
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Rivs


















































By 111

Nya entréer som inordnar sig i fasadernas
grundkaraktär får upptas. Entrétrappor ska
utformas med utgångspunkt från byggnadens
industrikaraktär.

Påbyggnad: Planen medger påbyggnad med två våningsplan. Påbyggnadshöjd 8,5 m. Tillkommande
volymer för tekniska installationer ska gestaltas
med ett medvetet förhållningssätt till byggnadens industrikaraktär.



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



Entréer:



Befintliga fönster får bytas och ersättas med
nya större fönster. Kompletterande fönsteröppningar på våning 1 -3 samt nya fönsteröppningar på våning 4-5 får upptas. Fri utformning
av nya fönster men fönsterposter och spröjs ska
undvikas. Upplevelsen av byggnadens grundkaraktär ska beaktas.



Fönster:



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



Fasadernas grundkaraktär (gedigen byggnad,
synlig betongkonstruktion, vitputsad fasad och
fönster från olika perioder) ska beaktas.



Fasader:



Fönster:

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. 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. 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 vattenstråket.



Fasadens befintliga karaktär (med spår av
konstruktionsdelar från olika utbyggnadsfaser, befintliga, igenmurade och plåtinklädda
muröppningar och den murade takgesimsen)
ska beaktas.

Utgångspunkten är att den del av byggnaden som vetter
mot industrikärnan och som definierar rummet mellan
byggnad 23, 10, 18 och 110 ska bevaras och bibehåller sin
grundkaraktär. Resterande delar av byggnaden får rivas
och en ny byggnad som binder samman industrikärnan
med den nya bebyggelsen får uppföras. Byggnaden ska
utföras med hög arkitektonisk kvalitet och så att den bidrar
till det rumsliga sammanhanget kring industritorget. Påbyggnad ska utformas som ett nytt tidslager med hög arkitektonisk kvalitet och med ett medvetet förhållningssätt till
byggnadens industrikaraktär.


Del av byggnad som inte får rivas markeras på
kartan. Förbud mot riving innebär att byggnadens stomme ska bevaras. Med stomme
avses bärande bjälklag och pelare. Öppningar i
stomme medges. T ex får ljusgård upptas.



Fasader:

NORRA GAVELN (C)
Fasadens grundkaraktär (med läsbar stomme
och spritputsad fasad) ska beaktas. Plåtfasad får
avlägsnas.

Stomme:
ÖSTRA FASADEN (D)



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

Exempel på ombyggnad med bevarad karaktär.
Skissutredning: Dehlin Brattgård Arkitekter.



Befintliga små fönster får bytas och ersättas av
större fönster. Fri utformning av nya fönster men
eventuella fönsterposter och spröjs ska utföras i
metall och med tunna profiler. Nya fönsteröppningar ska i första hand upptas i befintliga igenmurade öppningar.

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.

Fasader:

Del av byggnad som inte
får rivas markerat i rött

Fasadens grundkaraktär (med läsbar stomme
och putsad fasad) ska beaktas.

Balkonger: Balkonger får inte uppföras på befintlig byggnad.

VÄSTRA FASADEN (A)
Fasader:
Fasadens grundkaraktär (med läsbar stomme, spritputs med natursten, bröstningar i gult tegel, spröjsade fönster i gjutjärn med blomdekor, solbänkar i
gjutjärn) ska beaktas. Plåtfasad får avlägsnas.

C



Tillbyggnad: Tillbyggnad av östra fasaden (D), med max 6 m
bredd och höjd motsvarande befintlig byggnadshöEntréer:
jd, får prövas.

B



Fönster:

A



Påbyggnad: Påbyggnad med två våningsplan medges. Påbyggnadshöjd 8,5 m. Tillkommande volymer för tekniska installationer ska gestaltas med ett medvetet
förhåll-ningssätt till byggnadens industrikaraktär.

CSZBDOK Centrum/Skola/Verksamheter/Bostäder/Vård/
Tillfällig vistelse/Kontor
r7 Del av byggnad får inte rivas. Öppningar i stomme medges.
k9 Ändring av byggnad ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och med bibehållen läsbarhet av byggnadens grundkaraktär. Utgångspunkten är de karaktärsdrag, värden och kulturhistoriska förutsättningar som
anges nedan.

C

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



BYGGNAD 110

BYGGNAD 18

KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR







Utgångspunkten är att den befintliga fasadens karaktär
ska bibehållas och att spår av ändringar i form av öppna
och igenmurade ursprungliga och senare öppningar ska
bibehållas och integreras i den ombyggda fasaden. Tekniskt undermåliga tegelpartier får bytas ut och ersätts av
nytt tegel.





Balkonger får inte uppföras på befintlig

För övriga fasaddelar gäller att fasadens befintliga karaktär (med befintliga igenmurade och
plåtinklädda muröppningar) ska beaktas. Nytt
fasadparti på den östra (D) gavelns nedre del
ska gestaltas med ett medvetet förhållningssätt
till byggnadens industrikaraktär.

Fasadens grundkaraktär (med naturstenssockel,
kryssmurade röda tegelfasader, murad takgesims, stickbågsformade muröppningar,
betongglasfönster, solbänkar och gjutna betongportaler) ska beaktas.

Entréer:



Fasader:

Tegelarkitekturen (tegelvägg med murad
takgesims) i fasadernas övre del ska beaktas.
Tekniskt undermåliga tegelpartier får rivas och
ersättas av nytt tegel.

Vid byte av befintliga metallfönster ska nya
partier utformas med material, uttryck och
proportionering lika befintliga fönster.



Fasader:

Fönster:



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

ÖSTRA (C) OCH VÄSTRA (D) GAVLARNA

Fasadens grundkaraktär (putsad fasad med
släta pilastrar, lätt utkragande takfot, spröjsade
metallfönster, solbänkar i gjutgärn) ska beaktas.



Skärmtak får uppföras mellan byggnad 17 och
10.

Fasader:



Skärmtak:

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



Balkonger får inte uppföras på befintlig byggnad.

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.

Påbyggnad: Planen medger påbyggnad med ett våningsplan på den högre byggnadsdelen. Påbyggnadshöjd 4,5 m. Tillkommande volymer för
tekniska installationer ska gestaltas med ett
medvetet förhållningssätt till byggnadens
industrikaraktär.
Balkonger:

Balkonger:

Utgångspunkten är att befintlig fasad ska bibehållas och
att tekniskt undermåliga fasadpartier får bytas ut. Det
innebär att en del av alla de spår av ändringar i form av
öppna och igenmurade ursprungliga och senare öppningar och den osentimentala blandning av material (tegel,
betongglas, plåt) som präglar byggnadens befintliga
utseende ska respekteras och integreras i den ombyggda
fasaden.

Stomme:



Entréer:

Påbyggnad: Påbyggnad med ett våningsplan medges.
Påbyggnadshöjd 4,5 m. Tillkommande volymer för tekniska installationer ska gestaltas
med ett medvetet förhållningssätt till byggnadens industrikaraktär.

KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR



Fönster:

Fasadens grundkaraktär (med synlig betongstomme, markerad takfot, kvadermönsterputsad betongsten, höga fönsteröppningar
och östra fasadens ursprungliga metallfönster)
ska beaktas.

Utgångspunkten är att byggnadens grundkaraktär ska
bibehållas, att senare tillkommande ändringar kan avlägsnas och att en ombyggnad ska sträva efter att återskapa ursprungliga kvaliteter. 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.

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



Fasader:

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



Stomme:

B

CSZBDOK Centrum/Skola/Verksamheter/Bostäder/Vård/
Tillfällig vistelse/Kontor
r2 Byggnad får inte rivas. Tillbyggnader undantas.
k1 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.



SÖDRA FASADEN (B)

D



Fasader:

Förbud mot riving innebär att byggnadens
stomme ska bevaras. Med stomme avses
bärande bjälklag och pelare. Utskjutande
byggnadsdel på norra fasaden (A) undantas
från rivningsförbud.

C

KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
KULTURHISTORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Stomme:

A



CSZBDOK Centrum/Skola/Verksamheter/Bostäder/Vård/
Tillfällig vistelse/Kontor
r Byggnad får inte rivas.
k7 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.



D



C
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B

CSZBD Centrum/Skola/Verksamheter/Bostäder/Vård
r6 Byggnad får inte rivas. Utskjutande byggnadsdel på
norra fasaden (A) undantas.
k12 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.
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BYGGNAD 17



BYGGNAD 16

Bevaras

Rivs

