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INLEDNING

4

Planområdet är beläget i centrala Mora och i nära anslutning till stora besöksmål. 
Både Zorngården, Zornmuséet, gågatan (Kyrkogatan) och idrottsområdet Prästhol-
men gränsar till planområdet. 

Detaljplanens syfte
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation i korsningen Millåkersgatan/ Vasaga-
tan. Ny bebyggelse kan innehålla bostäder och kontors- och centrumverksamhet. 
Planen ska även medge att den parkering som redan finns i kvarteret kan finnas 
kvar. Dessutom ska planen säkerställa att den äldre, kulturhistoriskt intressanta 
bebyggelsen längs Kyrkogatan värnas och att en ny anslutning för gång-, cykel- och 
skidtrafik mellan centrum och Prästholmen kan anordnas.  

Gestaltningsprogrammets syfte
Gestaltningsprogrammet ska säkerställa att tillkommande byggnader och utemiljö-
er utformas med hög kvalitet i både gestaltning och material. Den äldre bebyggels-
en ska visas hänsyn.

Gestaltningsprogrammet förtydligar detaljplanens bestämmelser och har i sig ingen 
bindande verkan.



Vasagatan västerut, från ett läge mittemot Zornmuséet, 
som inte fanns vid denna tid. Foto: Mora bygdearkiv
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Kommunala mål
Här redovisas enbart mål som har bedömts som relevanta i gestaltningsfrågor. Vad 
gäller mål för hela detaljplanen, se planbeskrivningen.

Strategisk plan 2015-2018
Visionen för år 2022 är Regionstad Mora- för ett aktivt liv. Mora år 2022 är en levan-
de stad med tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden 
och erbjuder möjligheter för att trivas, utvecklas och framförallt leva ett aktivt liv. 

Under målområdet Livskvalitet för alla påpekas bland annat att kulturstråket från 
Zornmuséet mot Vasaloppsmålet ska stärkas för att få en inbjudande stadsmiljö. En 
av strategierna under målområdet Tillväxt och utveckling är att bevaka gestaltnings-
frågorna vid förändringar i den fysiska miljön.



Översiktsplan
I Mora kommuns översiktsplan från år 2006 ingår det aktuella planområdet i del-
område Bs 1 – Mora tätort. 

Översiktsplanen är positiv till förtätning och fastslår att ny sammanhållen bebyg-
gelse i centrum ska hanteras med detaljplan samt att tillkommande bebyggelse ska 
ta hänsyn till kulturvärden. 

Ny  bebyggelse i centrum ska utformas med kunskap, omtanke och respekt för 
tidigare generationers planering och byggande. Anpassning bör ske på ett lämpligt 
sätt både i helhet och detaljer. För att få en blandad stad med bebyggelse från olika 
tider är det viktigt att också uppföra byggnader med ett modernt uttryckssätt som 
speglar dagens arkitektoniska värden. 

I översiktsplanen har Mora kommun föreslagit att delar av centrala Mora ska bli 
riksintresse för kulturmiljövården. Det aktuella planområdet ligger inom det före-
slagna området. Syftet var att stärka skyddet för miljöerna runt kyrkan, Zorngården, 
Zornmuséet och Vasagatan som används för Vasaloppet. Något riksintresse har 
dock inte bildats.

Centrumutvecklingsplan
Centrumutvecklingsplanen för Mora tätort var ett arbete där politiker, tjänstemän, 
fastighetsägare, affärsidkare och andra intressenter tillsammans tog fram ett pro-
gram för hur Mora centrum ska utvecklas. Planen godkändes av Kommunstyrelsen 
i juni 2013. Den ska även fungera som program för en kommande fördjupad över-
siktsplan för Mora tätort. 

Centrumutvecklingsplanen betonar vikten av att centrum har en sammanhållen ka-
raktär. Stadskärnan ska uppfattas som en samlad helhet där bebyggelsens variation 
blir en tillgång istället för ett problem.

Köpmannagatan föreslås bli huvudstråk från stadskärnan ner mot Saxviken och den 
stängs då för fordonstrafik. Beläggningen både på Kyrkogatan och Köpmannagatan 
föreslås bli älvdalskvartsit. 

Korsningen Millåkersgatan/ Vasagatan föreslås omdanas och bilda en tydligare och 
trevligare plats. Dessutom föreslås en ny, tydligare koppling mellan Prästholmen 
och stadskärnan. 

Centrumutvecklingsplanen föreslår ett ”kulturstråk” som sträcker sig från korsning-
en Vasagatan/Millåkersgatan förbi kyrkan och Tingshusparken till Vasaloppsmålet. 
Bland annat föreslås att skidspår markeras i markbeläggningen och att en ”walk of 
fame” skapas med plaketter med Vasaloppsvinnare genom åren infällda i markbe-
läggningen.

Grönskan ska bland annat erbjuda skugga, avskärmning och årstidsvariationer. Träd 
ska var uppstammade och planterade i rytmiska rader. Kronan ska vara skir och luf-
tig men inte för vidlyftig. 

Markbeläggning ska vara kontinuerlig, ha få material och bland annat utgöras av 
älvdalskvartsit. Dagvattenrännor, trädgaller, belysningsarmaturer och liknande bör 
utföras i grå metall. Möbler bör vara av ljust trä.

6



69c e n t r u m u t v e c k l i n g  m o r a 69c e n t r u m u t v e c k l i n g  m o r a 69c e n t r u m u t v e c k l i n g  m o r a

förslag 

Nytt kulturhus

Tingshusparken 
förnyas

Mossbäcks parkering 
rustas upp / Ny byggnad

Upprustning av Kyrkogatan och 
Köpmannagatan

Upprustning av 
Fridhemsplan

Ombyggd Strandgata när det gäller 
sektion, dragning, gestaltning och 
trafiklösning

Nya bostäder och 
handelslokaler

Utveckla Saxvikens strand med t.ex.
restauranger, kallbadhus, bryggor, 
husbåtar och park- och lekytor. Ett nytt 
offentligt vardagsrum i staden skapas. 

Millåkersgatan

Hamngatan

St
ra

nd
ga

ta
n

M
or

ag
at

an

Ky
rk

og
at

an

Köpmannagatan

KaplansgatanVasagatan

Exempel på ny bebyggelsestruktur

Befintlig bebyggelsestruktur

Nya bostäder och 
handelslokaler

175

176

177

178

179

83c e n t r u m u t v e c k l i n g  m o r a 83c e n t r u m u t v e c k l i n g  m o r a 83c e n t r u m u t v e c k l i n g  m o r a

förslag 

Nytt bostadshus

Kvalitetshöjning av 
miljöns utformning 
och gestaltning

Avskärmande och rumsbildande 
växtlighet/plank

Vasagatan

Ky
rk

og
at

an

Köpmannag.

M
illå

ke
rs

ga
ta

n

Zorngården

Exempel på ny bebyggelsestruktur

Befintlig bebyggelsestruktur

Gc-passage

Uträtad och breddad trottoar

Utdrag ur Centrumutveckling Mora, april 2013, sidan 69.

Utdrag ur Centrumutveckling Mora, april 2013, sidan 83.

7



KVARTERET IGÅR OCH            IDAG
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Kvarteret 
Kvarteret är högre och tätare mot Kyrkogatan och Köpmannagatan för att glesna 
mot norr och väster. Bebyggelsen mot Kyrkogatan har en till tre våningar och en del 
byggnader har därutöver inredd vind och är närmare fyra våningar. 

Kvarteret är öppet mot Vasagatan och kvarterets norra del utgörs främst av parke-
ring. Ett större trähus och mindre gårdsbyggnader finns inuti kvarteret och därige-
nom bildas mindre gårdar. I jämförelse med övriga kvarter kring gågatan är byggna-
derna smala och äldre gårdar med trädgårdskaraktär finns kvar.

I bottenvåningarna inryms detaljhandel, bank, café- och restaurangverksamhet. 
Övriga våningar inrymmer främst kontor eller bostäder. Mot Köpmannagatan och 
Millåkersgatan finns detaljhandel och kontor i botten- och källarvåning och bostä-
der och kontor i övriga våningsplan. 



KVARTERET IGÅR OCH            IDAG Flygfoto över Morastrand omkring 
1928 Foto: Mora bygdearkiv
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Omgivningen
Kyrkogatans södra del kantas huvudsakligen av större affärs- och kontorsbyggnader 
från 1960- och 1970-talet. Även bebyggelsen längs med den östra sidan av Kyrko-
gatan är mer storskalig.  

Zorngården norr om planområdet började uppföras år 1886. På gården finns även 
Grudd Annas hus (Grudd Anna var Anders Zorns mor), stall, lider, ladugård, trösk-
lada, härbre, ateljé mm, se bild s. 11.  

Zornmuséet är en monumental byggnad i rött tegel uppförd under åren 1938 till 
1939. Byggnaden är ritad av Ragnar Östberg, se bild s.31.

Lisselby ligger nordväst om planområdet. Bebyggelsen i det gamla Lisselby omfat-
tade vid 1800-talets början cirka 16 gårdar. Det nuvarande Lisselby är byggt åren 
1979 till 1980 och består av låghusbebyggelse. De flesta hus är bostäder.



Byggnader 
Bebyggelsen i kvarteret är av varierande ålder, material och färgsättning. Många 
byggnader härstammar från det tidiga 1900-talet och har fasader av puts eller trä. 
Färgsättningen varierar från falurött till ljusgrönt, terrakotta och ljusgult med ko-
boltblå detaljer. Taktäckningen är huvudsakligen tegel eller plåt. Läs mer om kul-
turmiljövärden i planbeskrivningen. 

Vegetation
Mot Vasagatan, bakom Nordea, finns tre stora lindar med höga estetiska, kulturhis-
toriska och biologiska värden. Längs med Zornmuséet och Zorngården är Vasagatan 
kantad av antingen häckar eller falurött trästaket vilket ger ett lummig intryck. 

Längs med Kyrkogatan och Köpmannagatan finns rader av yngre, formklippta 
lindar. Till Kaffestugan hör en gård med träd, buskar och rabatter. På sommaren är 
det uteservering i trädgården. Husen vid Millåkersgatan har en bostadsgård. 

Kyrkogatan från norr. Till vänster före detta Weijsenburgs järnhandel och till höger Nordea.
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Markbeläggning
Körytor är huvudsakligen belagda med asfalt, liksom gågatan. På gångytor längs 
med Vasagatan och Millåkersgatan samt på vissa delar av gågatan förekommer 
markplattor av betong. Framför den bussficka som finns framför Zornmuséet ligger 
hällar av älvdalskvartsit. På parkeringen framför Zornmuséet finns rutmönster av 
markplattor i betong infällda i asfalten och den omges av stenmurar.

Rondellen vid slutet av Kyrkogatan är utformad med natursten, huvudsakligen av 
älvdalskvartsit. Rondellen i korsningen mellan Vasagatan och Badstugatan har dess-
utom ”skidspår” infällda i älvdalskvartsiten för att signalera att Vasaloppets upplopp 
leder över rondellen. ”Skidspåren” är av vit smågatsten, se bild sidan 20. 

Belysningen längs med Vasagatan och Millåkersgatan har höga, förzinkade stolpar. 

Zorngården
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Stråk
Gågatan
Kyrkogatan, som är gågata, är Moras viktigaste handelsgata och i dess norra del 
finns flera uteserveringar. Stadslivet är sommartid, och vissa vinterveckor, intensivt 
och gågatan är en viktig mötesplats för både bofasta och turister. Från Kyrkogatan 
kan gång- och cykeltrafikanter fortsätta på Zornstigen mellan kyrkan och Zorngår-
den eller längs med Vasagatan mot Vasaloppsmålet.

Genom kvarteret
Genom AB O. Carlssons affärshus finns en portal/gång från gågatan till parkerings-
platsen på kvarterets insida. Portalen bryter av kvarteret och möjliggör för en gen-
väg mellan gågatan och parkeringen eller Zornmuséet. I kvarterets norra del finns 
en öppning som förbinder parkeringen med gågatan. Det är även möjligt att nå par-
keringen från Köpmannagatan genom att gena över gårdarna i kvarteret. 

Vasagatan
Kyrkogatan ansluter i sin norra ände, vid kyrkan, mot Vasagatan. Längs med Vasa-
gatan ligger stora besöksmål, bland annat Vasaloppsmålet, Vasaloppets hus, Tings-
husparken, Mora Kyrka, Zorngården och Zornmuséet vilket innebär att gatan är ett 
stort promenadstråk. I centrumutvecklingsplanen föreslås gatan bilda ett så kallat 
kulturstråk, ett stråk som kantas av betydande kulturbyggnader. 

Under Vasaloppsveckorna i februari/mars samt för Cykelvasan och Vasastafetten 
under sommaren, bildar denna del av Vasagatan även upplopp.

Mot Prästholmen
Norr om planområdet leder Hemulån förbi och norr om ån ligger Prästholme där 
det bland annat finns camping, simhall och rekreationsområden. Idag leder ett 
gång- och cykelstråk från korsningen Millåkersgatan - Köpmannagatan mot nord-
väst, förbi polisstationen och över Vasagatan, genom Lisselby och vidare mot ishal-
len och Prästholmen. 

Barriärer
Vasagatan är ett stort stråk för biltrafiken genom Mora med en årsmedelsdygnstra-
fik på cirka 4800 (år 2015). Övergångsställen finns vid Kyrkogatans norra ände, vid 
infarten till parkeringen och vid korsningen Millåkersgatan - Vasagatan. Trots detta 
kan gatan upplevas som en barriär för oskyddade trafikanter. 

Landmärken
Kyrktornet är ett landmärke som kan ses från stora delar av Mora tätort. Det utgör 
fonden till Kyrkogatan mot norr. I slutet av gågatan finns ett landmärke i form av en 
staty av S:t Mikael och draken. S:t Mikael och draken återfinns även på kommun-
vapnet. 

Noder
Noder kan vara platser där stråk möts, exempelvis torg. Särskilt viktiga noder i det 
här området är Kyrkogatans korsning med Köpmannagatan och korsningen med 
Vasagatan. 

Noder som skulle kunna förstärkas om ett stråk mot Prästholmen tillskapas är kors-
ningen Millåkersgatan – Köpmannagatan samt vid Millåkersgatans anslutning mot 
Vasagatan intill Zornmuséet.
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ANALYS

Nedan beskrivs de nyckelfrågor som har identifierats.

Småskalighet
Trots att kvarteret är ett av de mest centrala i Mora upplevs det som småskaligt, i 
kontrast mot den södra delen av gågatan som kantas av större byggnader uppförda 
främst under 1970-talet. 

Just tätheten, småskaligheten och variationen är viktiga beståndsdelar att ta vara på 
i utvecklingen av kvarteret. 

Kulturvärden
Av de fyra kvarter som gränsar mot Kyrkogatan kan historien utläsas tydligast i det-
ta. Här finns flera äldre byggnader vars särdrag kan vara viktiga att ta fasta på för att 
behålla Moras karaktär av köping med ursprung i det tidiga 1900-talet. 

Gröna gårdar
I motsats till omgivningen finns äldre, gröna gårdar kvar i kvarteret. Gårdarna er-
bjuder en grön oas i den tätare miljön kring gågatan och medger även genvägar 
genom kvarteret. 

Både genvägarna och gårdarna bör värnas och kan vara beståndsdelar att bygga vi-
dare på vid utvecklingen av kvarteret. 

14



Kvarteret sett från norr
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Möjlighet till gång-, cykel- och skidstråk mot Prästholmen
Köpmannagatan föreslås i centrumutvecklingsplanen bilda gågata. Det finns där-
med möjlighet att skapa ett nytt stråk från Kyrkogatan, via Köpmannagatan och 
Millåkersgatan, över Vasagatan och ner mot Prästholmen. Detta skulle i så fall bilda 
det nya huvudstråket för gång- och cykeltrafikanter ner mot Prästholmen. 

Eftersom Vasagatan kan upplevas som en stor barriär behöver det stråk som ska till-
skapas i Millåkersgatans förlängning ner mot Prästholmen få en tydlig utformning i 
korsningen med Vasagatan. Ett attraktivt stråk här skulle dessutom öka möjligheten 
för etablering av affärs- eller kontorslokaler längs med Millåkersgatan.

Tydligare stadsbild
Idag avgränsas parkeringen mot Vasagatan endast av ett mindre staket och parke-
ringen kan upplevas som stökig och ostrukturerad. För att få ett tydligare och att-
raktivare gaturum och sluta kvarterets hörn, bör byggnader placeras med fasaden 
nära gatuhörnet. Vasagatans gröna karaktär kan förstärkas genom att den befintliga 
allén förlängs något. Parkeringen bör ges en tydlig struktur, enkel utformning och 
vara tydligt avskild från gatan.

Omsorgsfull gestaltning
Tillkommande byggnader och utemiljöer kan utformas med inspiration från de 
delar av omgivningen som är utformade med hög arkitektonisk kvalitet och som 
signalerar Moras identitet, exempelvis Zornmuséet.

Utrustning, som belysningen, kan ges en samtida karaktär med en omsorgsfull och 
gedigen utformning. 



GESTALTNING
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Övergripande riktlinjer - utgångspunkter för gestaltningen
- Nya byggnader ska hålla hög kvalitet i gestaltning och material och förstärka, inte 
konkurrera med, denna kulturellt präglade del av Mora tätort.

- Ny bebyggelse ska spegla den lokala identiteten och ge den ett samtida uttryck. 
Det här kan göras genom att använda sig av material som är producerade i närom-
rådet eller har använts mycket på orten. Det kan även handla om att plocka upp 
drag från omgivande bebyggelse. Ny bebyggelse ska emellertid inte uppföras i gam-
mal stil.

-Nya byggnader ska inte förta upplevelsen av det mer småskaliga Lisselby. Det är 
även viktigt att äldre, värdefull bebyggelse inte kommer i skymundan. 

- För att förtydliga kvartersstrukturen bör byggnader placeras nära gatan 

- Den plats som kan bildas i korsningen Millåkersgatan - Vasagatan ska ges en om-
sorgsfull utformning med gedigna material och förtydliga stråket från stadskärnan 
mot Prästholmen som möjliggörs i detaljplanen. 

- Vasagatans gröna och lummiga karaktär ska utvecklas genom att allén komplette-
ras västerut.



Perspektiv över hur Vasagatan skulle kunna se ut om en 
byggnad tillkommer i hörnet Vasagatan - Millåkersgatan
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Vasagatan österut
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Stråk mot Prästholmen och kulturstråket Vasagatan
Vasagatan
Många besökare till Mora strövar mellan de stora besöksmålen Zornmuséet, Zorn-
gården, gågatan, kyrkan och Vasaloppsmålet, vilka alla ligger vid Vasagatan. I cen-
trumutvecklingsplanen föreslogs därför ett kulturstråk från Zornmuséet till Vasa-
loppsmålet.

I den här planen föreslås ett gångfartsområde på Vasagatan på sträckan mellan 
Zornmuséet och Kyrkogatans slut. Gångfartsområde innebär att all trafik ska ske på 
gångtrafikanternas villkor. En detalj av gatan ses på nästa sida.

Stråk mot Prästholmen
I centrumutvecklingsplanen föreslogs att det befintliga stråket från centrum, via 
Lisselby till Prästholmen (se sidan 6) skulle förtydligas. I den här planen föreslås 
istället ett nytt stråk mellan stadskärnan och Prästholmen via Millåkersgatan och 
parkeringen vid Zornmuséet. 

Anledningen till den nya dragningen är att möjliggöra för allmänheten att kliva på 
Vasaloppsspåret redan vid muséet. 

Den plats som därmed bildas i korsningen Vasagatan/Millåkersgatan och på platsen 
mellan muséet och Lisselby ska ha en utformning som självklart leder gång-, skid- 
och cykeltrafikanten ner mot Prästholmen respektive in mot centrum. Det ska vara 
enkelt att passera Vasagatan. 

Uteservering i anslutning till byggnader kan anordnas så länge framkomligheten 
inte hindras.

Röda mattan
Vid viktiga passager tvärs Vasagatan, exempelvis vid entréer till Zornmuséet och 
Zorngården, föreslås att röda mattan rullas ut för gångtrafikanterna. Röda mattan 
innebär en tydligt avvikande utformning för att uppmärksamma övriga trafikanter 
på att gående passerar.

Material
- Älvdalskvartsit, som blivit ett kännetecken  för orten, ska vara ett bärande ele-
ment i utformningen. 

- För att betona Vasaloppsspårets sträckning, kan ”skidspår” fällas in i markbelägg-
ningen. Skidspåren kan utföras i vit smågatsten.

- Plaketter i brons med Vasaloppsvinnares namn genom tiderna kan fällas in i mark-
beläggningen i Vasagatan för att bilda en ”walk of fame” in mot målet. 

Belysning
Höga belysningsmaster ska undvikas. Belysningsstolpar ska ha en höjd om max 6 
meter. Nederkanten på lyktan bör inte understiga 4,5 meter över marken med av-
seende på framkomlighet för skötselfordon. Ljuskällor bör avge ett vitt ljus för en 
korrekt färgåtergivning. 



19

Detalj av markbeläggning. 

Markbeläggningen ger viss hänvisning om vilken trafik som hör hemma var. Hällarnas slätare 
yta gör att det är enklare för gång- och cykeltrafik att använda gatans sidoområden medan små-
gatstenen i mitten innebär att fordonstrafikens hastighet minskar.  Den vita smågatstenen kom-
binerad med plaketter i brons gör det enklare för synskadade att följa stråket längs den norra 
sidan av gatan. Ytan ska vara så slät som möjligt för att det inte ska uppstå ”snubbelkanter”. 



Bro
En ny, permanent gång-, cykel- och skidbro kommer att ligga i nära anslutning till 
Zornmuséet och ska i sin gestaltning förhålla sig till den monumentala byggnaden. 

Bron kan med anledning av träbyggnadsstrategin uppföras i trä. Belysningen av 
bron är en viktig aspekt för tryggheten. 

Stora schakter och uppfyllnader ska undvikas. De bankar som krävs ska vara så 
små som möjligt. Bron ska, trots att den kommer att behöva dimensioneras för en 
pistmaskins tyngd och bredd, ha ett gracilt uttryck som inte förtar upplevelsen av 
Hemulån eller Zornmuséet. 
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Detalj av träbro. Foto streetlife.nl
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Exempel på gracil bro som är uppförd på pelare, med minimalt ingrepp i å-miljön.  
Foto: Streetlife.nl

Skidbro i Branäs. Foto: Träguiden.se



Studenternas hus, Tenoren i Borlänge. Byggnaden har en fasad av liggande träpanel och är fär-
gad med röd slamfärg. Den har ett samtida formspråk men signalerar samtidigt tradition.  
Arkitekt Christian Frisenstam. Foto: Wikipedia
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Tillkommande bebyggelse mot Vasagatan - Millåkersgatan
Detaljplanen möjliggör att bostads/centrumbebyggelse om upp till tre våningar 
uppförs mot korsningen Vasagatan - Millåkersgatan.

Karaktär
Ny bebyggelse bör ha en samtida karaktär men ska visa hänsyn till omgivningens 
skala, färg och material. 

Gestaltningen ska bidra till att utveckla Vasagatan som kulturstråk och stärka stads-
bilden. Detta innebär att bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Nedan och till höger finns exempel på samtida arkitektur som hämtat drag från 
äldre bebyggelsetraditioner.

Skala och volym
Tillkommande bebyggelse ska utformas med mindre byggnadskroppar och gärna 
i en variation mellan två och tre våningar. Byggnadskroppar ska inte bli för långa 
eller breda, utan bör brytas upp eftersom stora byggnader kan förta upplevelsen av 
Zornmuséet men även av det småskaliga Lisselby. I detaljplanen har byggrätten där-
för begränsats i både höjd, längd och bredd.

För att fasaderna inte ska bli för ”plottriga” får inte loftgångar finnas mot vare sig 
Vasagatan eller Millåkersgatan. Balkonger får inte finnas mot Vasagatan.

Invändigt i kvarteret uppförs med fördel mindre uthus eller garage om en våning 
för att förstärka den gårdskaraktär som präglar kvarteret i övrigt. 



Ornäsloftet, ännu ett exempel på modern arkitektur men med traditionella drag, färg och mate-
rialval. Arkitekt: Hidemark och Stintzing Arkitekter AB. Foto: traguiden.se

Församlingshemmet i Nora, en modern byggnad som hämtar drag från omgivningen. Arkitekt 
Tina Wik. Foto: traguiden.se
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Material
Omgivningen är varierad men genomgående används gedigna material som har hål-
lit över tiden. Lämpliga fasadmaterial är trä, tegel eller puts. Nytillkommande bygg-
nader med ett samtida formspråk får gärna ha fasadpartier av glas. Tak kan med 
fördel täckas av lertegel eller falsad plåt. Taken ska ha matt yta.  

Färgsättning
Byggnader kan färgsättas med traditionella slamfärger, exempelvis falurött eller an-
dra färger som finns i omgivningen, till exempel ljusgult, tegelrött, ljust grått, ljust 
grönt eller terrakotta.



Tillkommande gårdar
Byggnader ska placeras så att gårdar kan bildas. Gårdarna ska ha en ombonad träd-
gårdskaraktär. Om ett bostadshus inte byggs invändigt i kvarteret, vinkelrätt mot 
Vasagatan, föreslås att ett garage eller uthus bildar avgränsning mot den stora, öpp-
na parkeringen. I övrigt bör högre och bredare häckar, av exempelvis syrén, anord-
nas som avdelande element mot parkeringen. 

Det är möjligt att bygga ett parkeringsgarage under gården i nordväst och därför 
kan gården bli något upphöjd.

Även det befintliga röda trähuset invändigt i kvarteret föreslås få en grön yta runt 
sig.

Entréer bör  vara väl upplysta och ljuskällor bör avge ett vitt ljus för att ge en kor-
rekt färgåtergivning.

Cykelställ bör placeras nära entréer.
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Idé till utformning av bostadsgård
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Exempel på dagvattenhantering på innergård. Augustenborg, Malmö, Foto: byggindustrin.se

Dagvatten
Med tanke på klimatförändringarna förutspås fler häftiga skyfall framöver och dag-
vattensystemen i tätorterna är oftast inte dimensionerade för att hantera detta. Det 
är därför positivt om det är möjligt att fördröja vattnet, och i bästa fall även rena 
det, innan det når dagvattensystemet eller en recipient, exempelvis en bäck eller å. 

Regn som faller på taken kan fördröjas om taken är gröna, exempelvis försedda 
med sedumplantering. Takvattnet behöver inte heller nödvändigtvis ledas ner till 
dagvattensystemet, utan kan från vattenutkastare ledas ut över en genomsläpplig 
yta på gården. 

Tillfälliga eller pemanenta vattenspeglar kan också skapas för att fördröja dagvatt-
net, se bild nedan. 



Parkering
Karaktär
Parkeringen föreslås få en enkel och gedigen utformning för att underlätta skötsel. 
Den kan ändå förses med genomtänkta detaljer av hög kvalitet. Utformningen ska 
inte ta uppmärksamhet från omgivande kulturbyggnader.

I detta förslag ryms 85 parkerade bilar.

Ett tydligt markerat gångstråk föreslås från gångpassagen genom AB O Carlssons-
huset vid Kyrkogatan till Vasagatan. Gångstråket avgränsas mot p-rutorna av refu-
ger av smågatsten där belysning placeras. 

Cykelställ för allmänheten kan placeras mellan Nordea och det röda trähuset vid 
Kyrkogatan. Modell bör stämma överens med gestaltning av gågatan. 
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Exempel på hur gångstråket över parkeringen kan se ut. 
(Stortorget Gävle, Andersson Jönsson landskapsarkitekter)



Markbeläggning
Parkeringen föreslås beläggas huvudsakligen med asfalt, men refuger av exempelvis 
smågatsten kan anordnas. Om de sätts i nivå med asfalten är det ändå lätt att snö-
röja, sanda och sopa. Refugerna markerar likväl tydligt vad som är köryta, parkering 
och gångyta. 

P-rutor kan markeras med smågatsten eller betongmarksten, antingen med en enkel 
rad runt hela rutan (se nedan) eller med kryss i korsningen mellan rutorna.

Gångstråket från Kyrkogatan till Vasagatan kan markeras med natursten eller med 
marksten. Marksten är mindre stenar av betong som tål hög belastning. En sådan 
markering tydliggör stråket från gågatan mot Zornmuséet och uppmärksammar 
bilister på att gångtrafik kan förekomma. Se illustration föregående sida.

Området kring cykelstället kan beläggas med samma markbeläggning som gångstrå-
ket för att markera att biltrafik inte är välkommen men likväl tillåta varutransporter 
och fordon för skötsel. Val av markbeläggning behöver även stämma med gestalt-
ningen av gågatan.
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Exempel på hur p-rutor kan avgränsas av smågatsten.



Träd i Uppsala som fått en underplantering av perenner (Centrumutveckling april 2013)

Dagvatten
Det är inte bara vatten från takytorna som bör fördröjas utan det är positivt om det 
är möjligt att fördröja vattnet från parkeringen, och i bästa fall även rena det, innan 
det når dagvattensystemet. 

Stora träd fördröjer regnvattnet, både genom att fånga upp vattnet i kronan, va-
rifrån det kan avdunsta innan det nått marken, men även genom att ta upp stora 
mängder vatten genom rötterna.

På parkeringen kan dagvattnet ledas till gräsytan under de stora lindarna, där det 
kan infiltrera eller fördröjas. 

Ett annat alternativ för infiltration är permeabel ytbeläggning, exempelvis asfalt. 
Emellertid har det visat sig att porös asfalt har täppts igen efter ett par års använd-
ning. Oljeavskiljare och fördröjningsmagasin kan anordnas under mark. 

Träd
Idag finns tre stora, uppvuxna lindar mellan parkeringen och Vasagatan. Lindar av 
denna storlek är sällsynta i kommunen. 

De bör emellertid ges bättre förutsättningar genom att växtbädden renoveras. Trä-
den blir då friskare, grönare och får en fylligare krona och livslängden på träden kan 
förlängas. Renoveringen görs genom att så stor mängd som möjligt av uppfyllnader 
samt kompakterat bär- och förstärkningslager närmast träden byts ut mot en för 
träden tillräcklig växtbäddsvolym. För träd i hårdgjorda ytor innebär detta ofta att 
ett rotvänligt bärlager, så kallad skelettjord, byggs upp runt rötterna. Ovanpå växt-
bädden, närmast stammarna, kan perenner planteras. 

En växtbäddsrenovering innebär även att en större mängd dagvatten, jämfört med 
dagsläget, kan tas upp av trädens rötter.
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Belysning och möblering
Belysningen bör ha en samtida utformning men ska inte vara spektakulär utan 
smälta in i den äldre miljön. Belysningsstolpar bör ha en ”mänsklig” skala och höga 
belysningsmaster ska undvikas. Istället väljs stolpar med en höjd om max 6 meter. 
Nederkanten på lyktan bör inte understiga 4,5 meter över marken med avseende 
på framkomlighet för skötselfordon. Ljuskällor bör avge ett vitt ljus för att ge en 
korrekt färgåtergivning. 



Eventuell utbyggnad av Zornmuséet
Historik
Makarna Zorn donerade sina konstsamlingar till staten med förordnandet att en 
museibyggnad skulle uppföras på Zorngårdens tomt. Tomten var emellertid för li-
ten och därför utvidgades området västerut. Under åren 1938 till 1939 uppfördes 
en monumental tegelbyggnad efter ritningar av Ragnar Östberg (samma arkitekt 
som ritade Stockholms stadshus).

Byggnaden har en fasad av rött tegel på en sockel av granit. Det avvalmade sadelta-
ket är täckt av enkupigt lertegel.

År 1981 gjordes en tillbyggnad på baksidan efter ritningar av AOS arkitekter (Tor-
björn Olsson). Utbyggnaden är ett tolvkantigt trapphus i stål och glas. 

Så småningom uppstod ytterligare behov av utrymme för reception, bibliotek och 
kontor, vilka placerades i en vinkelställd tillbyggnad som stod färdig år 1996. Arki-
tekt var Gunnar Nordström.

Utformning
Detaljplanen omfattar inte själva muséet men däremot möjliggörs en utbyggnad av 
Zornmuséet västerut.

Utformningen av tillbyggnaden ska förhålla sig till det utseende som den befintliga 
utbyggnaden åt öster har. En utbyggnad ska även underordnas huvudbyggnaden. 
Den får uppföras i upp till två våningar utöver souterrängvåning.

Zornmuséets befintliga utbyggnad åt öster, sedd ifrån campingen på Prästholmen.
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Zornmuséets befintliga utbyggnad åt öster, sedd från Vasagatan.

Zornmuséet
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