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Arbetet

Arbetet med att ta fram detta dokument har skett under perioden  
hösten 2013 - december 2014. Projektgruppen har under denna tid 
träffats regelbundet och arbetat med det material som har samlats 
in i en medborgardialog. Gruppen har även gjort stadsvandringar 
och tittat på de olika delarna av centrum. Mellan möten har 
landskapsarkitekten Louise Thyberg från Sweco Architects arbetat 
med skiss- och textförslagen som man sedan har gått igenom och 
bearbetat tillsamman i projektgruppen.

Gestalningsplanen har under hösten 2014 kompletterats och 
konkretiserats.

Dokumentet består av både mer övergripende beskrivningar av 
hur man kan uppnå en god gestaltning samt i vissa avseenden mer 
detaljerade anvisningar för gestaltningen av det offentliga rummet.

Gestaltningsprogrammet ska vara ett långsiktigt, statiskt dokument 
– ett handslag om inriktning och utformning mellan kommun, 
verksamhetsutövare och fastighetsägare som skapar tydlighet och 
förutsägbarhet för utvecklings- och gestaltningsarbetet i centrum. 

Under arbetets gång har ett antal skissförslagen tagits fram och visats 
upp för allmänheten, och man har haft möjlighet att tycka till om 
förslagen, både på kommunens hemsida och på ett s.k. ’öppet hus’.  
Skisserna har sedan reviderats efter de synpunkter som kom in. Dessa 
skisser biläggs gestaltningsplanen, som underlag för kommande 
utvecklingsarbete. 

Inledning

Karta med aktuellt område av Säffle centrum.
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En del av Säffles själ är vatten och rött tegel

På stadshusets vägg finns en relief. Motivet är en mor och ett barn.  
Älven och staden. Symboliken är enkel men tydlig - älven lockade 
människor att bosätta sig här. Älven var livsnerven och transportleden. 
Vattnet är fortfarande en del av Säffles själ. Älven, kanalen, sjöar och 
många mils kustremsa mot Vänern sätter sin prägel på kommunen. 

Säffle blev stad 1951.  Det blev Sveriges sista stadsbildning. Säffle kommer 
för alltid att vara yngst och i hög grad en 50-talsstad, inte bara beroende 
på tidpunkten för stadsbildningen utan mest för att det var då som Säffle 
genomgick en närmast total förvandling av centrum. Det som inleddes 
under 50-talet och fortsatte under 60-talet skapade en stadskärna 
med en dominerande gemensam nämnare – det röda teglet. Var man 
än befinner sig i centrala Säffle har man nära till väggar av rött tegel.

Under många år var centrala Säffle en byggarbetsplats. När ett bygge 
var färdigt gav grävskopor plats för nästa. Mycket av det som skedde 
hade en koppling till den generalplan, som efter flera års arbete låg 
färdig 1952. Det var en generalplan som skulle påverka och styra 
Säffles utveckling under ett par decennier. Den nya staden växte. Man 
kan nästan tala om växtvärk. Många av de tongivande industrierna 
hade medvind och en snabbt ökande befolkning ställde krav på 
bostadsbyggande. Det ena flerfamiljshuset efter det andra byggdes 
och centrum förtätades. Genomgående byggmaterial var rött tegel.

Delvis berodde förstås valet av det röda teglet på att det låg i 
tiden, men helt utan betydelse var det säkert inte att det sedan 
tidigt 1900-tal hade funnits ett tegelbruk i Säffle. I nästan ett halvt 
sekel låg det strax norr om Säffle. 1953 ersattes det av ett nytt 
omedelbart söder om Säffle. Naturligtvis är det tegel från egna 
tegelbruket som har gett material till otaliga husfasader i Säffle.

Ibland har man i Säffle betraktat det röda teglet som tråkigt. Inte lika 
charmigt som till exempel hus med generös snickarglädje. Förklaringen 
är sannolikt hemmablindhet. Man ser de röda tegelväggarna, men är 
blind för detaljer som gör husen spännande. Det handlar om omsorgsfullt 
formade portgångar och partier med mosaik, skiffer, sandsten, marmor 
eller andra material som komplement till teglet. Den som ger sig tid 
att se detaljerna kommer att göra många spännande upptäckter.

Det röda teglet är definitivt, precis som vattnet, en del av Säffles själ.   
Det har gått mer än sex decennier sedan generalplanen för 
Säffle stad låg färdig. Den stakade ut vägen den gången. Nu 
handlar det om att förvalta och utveckla det centrum som växte 
fram. Hur vill vi att centrum i Säffle skall användas och formas?

Sven-Erik Dahlström

Inledning

Kulturmiljöprogram för Säffle stads centrala delar

Under våren - hösten 2014 har Värmlands Museum på uppdrag av 
Säffle kommun arbetat med ett kulturmiljöprogram för Säffle stads 
centrala delar. Arbetet med kulturmiljöprogrammet har bedrivits 
parallellt med arbetet med gestaltningsprogrammet. 

Kulturmiljöprogrammet har för avsikt att urskilja och renodla särskilt 
viktiga drag i utvecklingen av Säffle stadskärna snarare än att 
presentera en detaljerad historieskrivning. Som ett redskap för en 
sådan karaktärisering presenteras en kulturmiljöprofil. 

Kulturmiljöprogrammet har upprättats som ett vägledande 
kunskapsunderlag för beslut som rör kulturmiljövårdens intressen 
inom den kommunala samhällsplaneringen. Programmet ska fungera 
som stöd och ge rekommendationer för varsamhet men också peka 
på de möjligheter till utveckling och attraktivitet en kulturhistoriskt 
varsam bebyggelseförvaltning innebär.

Kulturmiljöprogrammet ska också sprida kunskap om bebyggelsen 
och dess kulturhistoriska värden bland fastighetsägare inom 
stadskärnan liksom bland en bredare allmänhet.

Kulturmiljöprofilen sätter fokus på fyra aspekter av historien som som 
har varit särskilt betydelsefulla för samhällets utveckling och som har 
satt tydliga fysiska avtryck i stadsmiljön. Det handlar om historiska 
förlopp som haft stor betydelse för många av ortens invånare och 
som resulterat i delar av stadsmiljön som har stor betydelse för ortens 
identitet.

Kulturmiljöprofilen ska kortfattat och på ett översiktligt sätt skapa 
förståelse för varsamhetens sammanhang: kopplingen mellan 
bebyggelse och historia. Att värna den enskilda byggnaden är en del 
av den större målsättningen att vara rädd om Säffles historia så som 
den berättas genom den byggda stadsmiljön. Kulturmiljöprofilen 
ska kunna vara såväl en översiktlig kunskapskälla och inspiration 
för den enskilde fastighetsägaren som ett stöd för den kommunala 
tjänstemannen inför ställningstagande som rör bebyggelsen.
Kulturmiljöprofilen avser stadskärnan.

Följande fyra aspekter av den stadskärnans historia har valts ut 
för den betydelse de haft och de tydliga fysiska avtryck de satt i 
stadsmiljön.

• BYÄLVEN OCH SÄFFLE KANAL
• DE TIDIGA INDUSTRIERNA
• DEN SNABBT VÄXANDE KÖPINGEN
• NY STAD I RÖTT TEGEL: MODERNISM OCH STADSOMVANDLING
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Säffle - fakta och kort historik

Invånare: 15 276 (2013-12-31)
 Yta: 1 220 kvkm

Säffle är den sista köpingen i Sverige som fick stadsprivilegier 
(1951) och är således Sveriges yngsta stad! Trots sin ungdom har 
dock Säffle gamla anor. Kommunen är belägen i en urgammal 
bygd, full av resurser som jordbruksmark, skog och vattenleder för 
kommunikation. 

Vad är ett gestaltningsprogram?

Syftet med ett gestaltningsprogram är att säkerställa god kvalitet på 
utformningen av den offentliga miljön. I programmet presenteras råd 
och riktlinjer för hur den centrala stadsmiljön längs kanalen i Säffle 
ska utvecklas. 

Gestaltningsprogrammet ska vara ett långsiktigt, statiskt dokument 
– ett handslag om inriktning och utformning mellan kommun, 
verksamhetsutövare och fastighetsägare som skapar tydlighet och 
förutsägbarhet för utvecklings- och gestaltningsarbetet i centrum.  

Bakgrund

Medborgardialogen

Under 2013 påbörjade Säffle kommun arbetet med att ta fram  en 
långsiktig plan för utveckling av Säffle centrum. I samband med detta 
ville man höra vilka åsikter som fanns hos kommunens medborgarna.

Man gick därför ut och frågade:
 •Vad tycker du behöver ändras?
 •Vad skulle du vilja ha mer av, mindre av?
 •Vad saknar du och önskar att skulle finnas?

Man delade in frågeställningen i tre kategorier; utseende, funktion 
och aktiviteter.

Utseende 
Hur vill du att det fysiska landskapet/byggnader ska utveckla sig?
 
Exempel: belysning, blommor, fasadrenovering, konstverk m.m. är 
exempel på förslag inom kategorin utseende.
 
Funktion
Vilka allmännyttiga funktioner skulle du vilja se i centrum?
 
Exempel: lekparken som byggdes i kanalparken är ett exempel på en 
ny funktion i centrum.
 
Aktiviteter 
Hur skulle du vilja att utbudet av aktiviteter såg ut?
 
Exempel: evenemang, torghandel, föreningsaktiviteter med mera.
 
De inkomna förslagen låg sedan till grund för detta program och de 
skisser som har tagits fram i samband med arbetet.

 

 

Den svart-streckade linjen visar vilket område av Säffle centrum som 
berörs av gestaltningsplanen.

Säffles läge i Värmland.
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Säffle

Säffle i omvärlden

Säffle har ett strategiskt geografisk läge. Både E45, E18 och 
Värmlandsbanan korsar kommunen. Säffle har 20 mil till Göteborg, 
lika långt till Oslo, inte mer än 35 mil till Stockholm och endast 6 mil 
till Karlstads flygplats. Genom Byälven och Vänern kan man färdas via 
Vikingaleden ända till västerhavet.

Säffles kvaliteter 

Säffle är en stad med stor potential. Här finns ett väl differentierat 
näringsliv med både större multinationella företag och små- till 
medlstora företag inom olika näringsområden.

Många sjönära tomter finns i vacker natur på flera platser med närhet 
till skola, förskola, aktivt föreningsliv och lokal handel. I Säffle finns 
det möjlighet att bo i en stad men ändå alltid ha närhet till naturen. 
Säffle hör till de högst rankade kommuerna när det gäller möjligheter 
till natur- och friluftsliv och fritidsaktiviteter. 

Säffle har även ett rikt förenings- och kulturliv. Här finns det både ett 
medborgarhus och en egen opera.

Staden vid vattnet

Vattnet präglar Säffle på många sätt. Stora sjörika skogstrakter i norr 
och Vänern, med Europas största sötvattensskärgårdar i söder, ger 
rika naturupplevelser i form av fiske, kanoting, vandring, segling m.m. 
Säffle har en stor del av Vänerns mera än 22.000 öar och holmar inom 
sina gränser. 

Genom stadens centrum rinner dessutom Byälven, som till stor del 
bidrar till känslan av att alltid ha nära till vatten. Längs Byälvens 
stränder finns fina promenadstråk som skulle kunna utvecklas 
ytterligare.

Centralt finns det även en modern gästhamn med mycket god 
service.

E45

E

E18

Vänern
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Platsanalys

Platsanalys

För att öka förståelsen av orten har det gjorts en analys av centrala 
Säffle. Analysen är även tänkt att  fungera som ett hjälpmedel och 
underlag för framtida planeringsarbete och diskussioner. 

Den platsanalys som har gjorts grundar sig fritt på Kevin Lynch metod 
och den ska försöka förklara vilka övergripande strukturer som finns 
i centrala Säffle.  Metoden begränsas till de fysiska elementen som 
finns just nu i staden.

Områden/distrikt
Områden, eller så kallade distrikt, är mellanstora till stora delar av 
staden som har en enhetlig, och tydlig, arkitektonisk karaktär eller 
funktion. De bildar en helhet som går att identifiera såväl inifrån som 
utifrån. Områden är viktiga för orienterbarheten och för människors 
bild och identifikation av staden. Egenskaper som markanvändning, 
byggnadsstil eller exploateringsgrad kan definiera ett område.

I de centrala delarna av Säffle har följande typer av områden 
identifierats:

• Centrum
• Handelsområde
• Verksamheter
• Service/verksamheter
• Bostäder

Centrum

Centrum

Handel

Bostäder

Bostäder

Service/
verksamheter

Ve
rk

sa
m

he
te

r

Verksamheter
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Stråk

Stråk är linjära element i staden där människor är i rörelse och iakttar 
staden. Stråk är väldigt viktiga för människors upplevelse av staden. 
Stråken kan delas in i huvudstråk och mindre viktiga stråk.
Stråk kan utgöras av t.ex. gator, gångvägar och järnvägar.

Huvudstråk i centrala Säffle är:

• Östra- och Västra Storgatan
• Karlstadsvägen
• Näsvägen
• Sundsgatan - Tingvallagatan - Kyrkogatan
• Billerudsgatan
• Järnvägsgatan
• Källegatan
• Kungsgatan
• E45

Gränser

Gränser är upplevda hinder i omgivningen, ofta mellan två tydligt 
avgränsade områden. Det kan till exempel vara murar, floder, stora 
vägar och byggnader. 

Viktiga/betydelsefulla gränser i centrum är:

• E45
• Kanalen/Byälven

Platsanalys

Siktlinjer

Siktlinjer är en tänkt linje mellan två platser.

Några av de mest betydelsefulla siktlinjerna är: 

• Längs Östra Storgatan
• Längs Västra Storgatan
• Längs kanalen/Byälven 
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Grönstruktur

Grönstrukturen är de sammanlagda grönområdena i städer och 
tätorter. Grönstrukturen består bl.a. av parker, trädgårdar och alléer. 

Säffle centrums viktigaste grönstrukturer:

• Området vid Trätäljaskolan
• Stadsparken
• Tullnäbben 
• Karlsborgsåsen
• Solparken
• Sifhällaparken

Mötesplatser

En mötesplats är en lätt identifi erbar plats som allmänheten självklart 
kan identifiera och vet, eller förstår, var den finns.Mötesplatserna kan 
ha många olika karaktärer och locka olika målgrupper.

Några av Säffles mötesplatser är:

• Utanför Ica
• Stortorget
• Sylvénska villan
• Kanaltorget
• Stadsparken
• Gästhamnen
• Ungdomes hus
• Medis
• Utanför COOP, 45:an
• Utanför Mc Donalds
• Järnvägsstationen

Platsanalys

Entréer 

De viktigaste entréerna in mot Säffles centrum är:

• Korsningen Karlstadsvägen - Östra Storgatan
• Korsningen/avfarten E45 - Järnvägsgatan
• Korsningen/avfarten E45 -  Billerudsgatan

Landmärken

Ett landmärke är en tydlig orienteringspunkt, på nära eller
långt håll, som allmänheten lätt identifierar och använder
som referenspunkt.

Tydliga landmärken i Säffle är:
• Vattentornet
• Silos
• Strömbron
• Medis

▲▲

▲▲
▲▲

▲▲

▲▲
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Utvecklingsmöjligheter

Platser där medborgarna, och projektgruppen, ser en stor  
utvecklingspotential. Det finns dock, utöver dessa platser, flera andra 
möjliga utvecklingsområden inom centrum.

Platsanalys

Medis

Tullnäbben

Kanalparken Gästhamnen

Perssons gränd

Strömbron

Stortorget
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Styrkor
Säffle kanal, Vänern – vattnet
Vacker bebyggelse
Bra kommunikation: järnväg, väg och vatten
Engagemang, medborgarmedverkan
Kultur/aktiv teaterscen m.m.
Aktivt föreningsliv
Vacker naturen 
Aktiv landsbygd
Aktiv centrumförening
Har tydliga landmärken, vattentornet, Medis m.m.
Rik historia
Internationellt näringsliv
Arrangemang i centrum, t.ex. torgfesten, marten, 
kulturnatten och stadsloppet
Snabb kommunal beslutsprocess

Svagheter
Lågt, t.o.m. sjunkande, invånarantal
Mötet med staden från E45, det fina är inte det man 
ser först
Verksamhet och lättare industri i centrala lägen 
längs vattnet
Bilarna styr mycket av planeringen
Resecentrum relativt långt från torget
Utdraget, och uppdelat, centrum
Närhet till andra köpcentra - konkurrens från andra 
tätorter
Bristande underhåll på en del centrala fastigheter 
och offentlig miljö
Tomma lokaler i centrala lägen
Spretigt formspråk på affärsskyltningen
Låg köpkraft
Hög arbetslöshet

Möjligheter
Ta vara på läget vid vattnet
Bra läge vid E45 och järnvägen
Närhet till andra orter
Billiga hus med bra lägen
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) 
kan öppna för fler sjönära boenden
Många passerar förbi Säffle, borde kunna hitta något som 
lockar in besökare till centrum
Vackra hus som borde kunna locka, både för boende och 
verksamheter
Attraktiva tomter i centrum
Möjlighet att skapa attraktiv centrumhandel
Möjlighet att skapa attraktiva mötesplatser
Utnyttja silon bättre
Landsbygden/skördefest m.m. kan locla ännu fler besökare 
till Säffle
Möjlighet att samarbeta med närliggande kommuner

Hot
Utflyttning
Nedläggningar
Tomma lokaler/skyltfönster
Konkurrens från de närliggande orterna, Karlstad
Minskad service
Osäkert utbud av gymnasial utbildning

N
U

LÄ
G

E
FR

A
M

TI
D

Platsanalys - SWOT
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Gestaltningsprinciper

Sätt den planerade förändringen i ett sammanhang 

Vid utveckling inom Säffles centrala delar är det mycket viktigt 
att se till bland annat vilket rumsligt, funktionellt och historiskt 
sammanhang den förändring som ska göras behöver ses i. En 
förändring av en plats, en byggnad eller ett gatuavsnitt påverkar sin 
omgivning och kan göras attraktiv, logisk och greppbar genom att 
beakta olika sammanhang. 

Det är därför viktigt att den planerade åtgärdens funktion är den som 
önskas inom det aktuella avsnittet av staden. Bidrar åtgärden till att 
förstärka viktiga rumsliga kvaliteter? Tydliggörs stråk? Och hur har 
platsen fungerat historiskt? Finns det några historiska avtryck som 
kan lyftas fram i samband med förändringen?

Det finns vissa platser, stråk och områden som är särskilt viktiga 
att lyfta fram och där dess utveckling särskilt behöver sättas i ett 
sammanhang:

Älv-/kanalstråket, den långsträckta stadskärnan (Storgatan, torgen m 
m), den rika, omväxlande stadens snabba framväxt, en stad i rött tegel 
samt industrimiljöerna.

GESTALTNINGSPRINCIPER

Bygg vidare på och förstärk Säffles kulturmiljöprofil

Säffle präglas av den närhet till Byälven som med Säffle kanal skapade 
förutsättningarna för den första handeln på platsen. Kanalområdet 
utgör stadens själva mittpunkt och är med Kanalparken både en rik 
bebyggelsehistorisk miljö och en grön lunga. 

Säffle tätort kännetecknas också av sin hastiga framväxt. Från den 
första tätortsbebyggelsens framväxt på 1860-talet till det röda 
teglets stadsomvandling gick det endast 100 år. Säffle har varit ett 
samhälle hela tiden redo att stöpas om, att på nytt sättas samman av 
nya byggstenar. Säffles stadskärna är därför mycket blandad till sin 
karaktär, utan tydliga större områden med samlad bebyggelse från en 
viss tid.

Säffle är mötet mellan handel, industri och jordbruk, på sätt och vis 
en bruksort i jordbruksbygd. Den köping som växte fram hade goda 
förbindelser både i nord-sydlig riktning via Byälven och i väst-östlig 
riktning genom riksvägen Åmål-Karlstad. Transporterna av såväl 
människor som handelsvaror och industriprodukter underlättades 
därigenom. Den värmländska skogen har genom Billeruds 
bruk utgjort en grundbult för Säffles expansion som samhälle. 
Odlingsbygderna på Värmlandsnäs i söder gjorde att Säffle också 
blev en betydande uppsamlings- och avsättningsort för jordbrukets 
produkter.

Gestaltning med omsorg och kvalitet

Det är viktigt att inom det område som omfattas av 
gestalningsprogrammet iakkta omsorg om den bebyggda miljön, om 
det offentliga rummet i material, rumsbildningar och skötsel. 

Det finns i staden gedigna material i både markbeläggning och 
murar., vackra uppvuxna träd och miljöer som anknyter till Byälven.

Vid förändringar i staden, av liten eller stor omfattning, är det av 
mycket stor vikt att omsorg och kvalitet genomsyrar dessa. 

Hur besökare till Säffle upplever staden, samt hur vi Säfflebor 
ser på vår stad påverkas av den omsorg och den kvalitet som vi 
gemensamt ägnar staden - det som redan finns och det som ännu 
inte genomförts.

Det är ett viktigt mål för Säffles utveckling att skapa en långsiktigt 
hållbar, attraktiv och vacker stad och det görs genom ökad kunskap, 
omsorg och kvalitet i förändringsarbetet.
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UTRUSTNING I STADEN

Sittmöbler

I centrum ska det finnas olika typer av sittmöbler. Det kan vara soffor, 
solsoffor, stolar, platsbygda sittytor  (typ trädäck eller bänkar på 
murkrön) och även mer lekfulla sittplatser. Antalet typer bör dock 
begränsas för att skapa ett sammanhållet intryck.

Sittplatser bör finnas på torg, vid hållplatser och med jämna 
mellanrum längs gångvägar och i parker. Det är bra om det finns 
sittplatser i både sol och skugga.

Enligt ALM 15 § bör sittplatser på allmän plats ha ryggstöd 
och armstöd, sitthöjden på möblerna bör vara 0,45-0,50 m och 
armstödshöjden 0,70 m. Armstöden bör ha en framkant som går att 
greppa om och de bör nå förbi sittytans framkant.

Då ryggstöd kan göra det svårt för den som ska förflytta sig över till 
en rullstol så bör det finnas soffor även utan armstöd.

Förslag på olika sittmöbler:
Soffa - Lessebo från Byarum (en soffa som redan finns i Säffle)
Solsoffa - Kajen från nola (placeras på några få utvalda platser)
Stolar - April från Vestre (placeras i mindre grupper på torget)

Färgsättningen på sittmöbler ska fortsatt fullföljas enligt befintliga 
möbler i centrum - gjutjärnsgodset matt svart och ofärgade träytor.

Funktionsbelysning

Belysningen  i staden ska fungerar som en visuell vägledningen under 
dygnets mörka timmar. Det viktigaste är inte alltid att det är upplyst 
utan hur det är upplyst. 

Det handlar om att göra stadsrummet tryggt, vackert och begripligt. 
För att uppnå detta får ingen som helst bländning förekomma. 
Tryggheten ökar om den gående har möjlighet att överblicka 
sin omgivning. Detta åstadkommes genom att inte bara belysa 
gångbanan utan även omgivningen samt genom att skapa fria 
siktlinjer. På så sätt minskar upplevelsen av att befinna sig i en starkt 
upplyst korridor med mörka väggar som är ogenomsiktliga.
En annan fördel med att rikta belysningen mot omgivningen är att 
ljuset blir mjukare och att skillnaden mellan ljus och mörker får en 
glidande övergång.

Enligt BBR 3:1224 och ALM 14 § ska belysning längs gångvägar/
gångytor och vid viktiga målpunkter vara utformad så att personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan orientera sig. Fast 
belysning bör inte vara bländande, därför är det viktigt att ljuskällan 
är avskärmad.

Säffle kommun använder sig av Stockholm från Ateljé Lyktan 
(RAL9005) längs centrala gator och Ray från Elektroskandia i 
Kanalparken. Färgsättningen på belysningsarmaturer (stolpar) ska vid 
investering och utbyte vara matt svart.

Plank, räcken och murar

Det är viktigt att plank, räcken eller murar som sätts upp som skärmar/
rumsavdelare bidrar till att förmedla en inbjudande, attraktiv och 
sammanhållen karaktär i stadsmiljön. Dimension, skala och material ska 
harmoniera med aktuellt stadsrums gestaltning i övrigt – stadsrummet 
och intilliggande arkitektur ska vara vägledande för utformningen.  

Plank som skärm mellan fastigheter eller direkt mot gatumark/torg bör 
ägnas särskilt stor omsorg då det utgör en viktig del av väggarna i det 
aktuella stadsrummet. Räcken i det offentliga rummet bör utformas 
utifrån vilken karaktär som eventuellt behöver förstärkas eller lyftas.

På vissa platser med stark egen karaktär och rumslighet kan det vara 
aktuellt att skapa lågmälda tillägg, men med hög kvalitet i materialval 
där befintliga miljöer eller byggnader förstärks och tillåts fortsätta 
dominera helhetsintrycket (t ex Stortorget).

I andra situationer, exempelvis mindre gator i anslutning till centrum 
eller inom vissa stråk kan det vara motiverat att använda tydligare och 
mer identitetsstarka material och färgsättningar för att lyfta en miljö 
som helhet (t ex mindre platsbildningar vid entréer eller längs Älv- och 
kanalstråket). Exempel på material som normalt inte bör användas är 
tryckimpregnerat (grönt) trä. Även om materialet är tåligt, billigt och 
enkelt att bearbeta kan det ofta ge ett intryck av ”villaområde” med 
en för innerstaden för låg ambitionsnivå rörande kvalitet och omsorg.

Utrustning i staden

Soffa Lessebo från Byarums bruk. Armatur Stockholm från Ateljé Lyktan och Ray från Elektroskandia. Räcke, ”Gamla Posten”. Utformningen av räcket tar upp det negativa 
utrymmet mellan skifferplattorna i markbeläggningen invid, vilket 

tillsammans med materialet tillför exklusivitet och omsorg till platsen.
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Skyltpolicy

SKYLTPOLICY

Allmänt om skyltar

Skyltar har fått större utrymme i staden och ett överflöd av informa-
tion och reklam finns. I ett inbjudande stadsrum måste stadens 
aktörer samarbeta och skylta måttligt. Stadsbilden som helhet 
ska alltid komma före det enskilda uttrycket! Genom att anpassa 
skyltarna till stadens bebyggelse och karaktär, skapa enhetlighet, 
underhålla och vid behov byta ut gamla uttjänta skyltar framstår 
stadens centrum som ordnat och attraktivt.
Tänk på att skyltar i många fall är bygglovpliktiga.

Skyltens innehåll & placering

Skyltar bör kunna tala för sig själva och ska inte behöva förstärkas 
av blinkningar eller växlande innehåll. Symboler är en bra metod 
och en välproportionerad text kan läsas på ett avstånd av 200 
gånger textens höjd, det vill säga 10 cm bokstäver kan läsas på 20 
m avstånd. Platsspecifika förutsättningar avgör skyltstorlek, färg och 
utformning. Om flera skyltar ska placeras på en fasad eftersträvas en 
sammanhållen placering och likartad utformning på skyltarna. Det 
finns olika slags skyltar som kan användas för annonsering av en 
verksamhet;

Skyltar ska placeras på ett logiskt och konsekvent sätt och de 
ska inte skymmas av t.ex. vegetation eller snövallar. Viktiga 
informationsskyltar bör placeras så att det går att komma riktigt nära 
med tanke på att personer med nedsatt synförmåga har ett mycket 
kort läsavstånd. De bör även placeras så att man kan läsa skylten utan 
att stå ivägen för andra.

Fasta skyltar

• Fasadskyltar - tvådimensionell skylt med husets fasad som 
bakgrund, lämpligen lösa bokstäver som kan fästas direkt på fasaden 
då dessa skymmer fasaden minimalt. Text eller symbol kan fästas på 
skivor, lösa bokstäver kan fästas direkt på fasaden eller bokstäver 
kan målas direkt på fasaden. Lösa bokstäver är lämpliga eftersom de 
skymmer fasaden minimalt. Bokstäverna och symboler kan förstärkas 
genom att belysas bakifrån 

• Flaggskyltar - välkända symboler, ofta smidesskylt ut från fasad, 
vilket inte kräver någon aktiv läsning och skymmer fasaden minimalt. 
Denna typ av skylt är lämplig att använda då smidet kan anpassas 
till byggnaderna genom att formas stramt för moderna byggnader 
och snirkligare för äldre byggnader. Denna typ av skylt är lämplig att 
använda då smidet kan anpassas till byggnaderna genom att formas 
stramt för moderna byggnader och snirkligare för äldre byggnader.

Löstagbara skyltar

• Vepor och banderoller – tyg som inte stör inte gaturummets 
helhetsintryck. Kan diskret plockas ned vid stängning om de är rätt 
utformade. Vepor och banderoller som utformats på ett sätt att de 
uppfattas som skyltar är bygglovspliktiga. Berörd fastighetsägare ska 
ge sitt medgivande. 

• Flaggor och vimplar – måste hängas på lämplig höjd för att inte 
försvåra framkomligheten, slits av väder och vind. 

Ljussatta skyltar

Ljussatta skyltar kan vara ett vackert och trevligt inslag i staden 
kvälls- och nattetid, men det är mycket viktigt att anpassa en sådan 
skylt så att den inte förväxlas med trafiksignaler, misspryder en vacker 
byggnad/fasad eller stör intillboende. 

De två vanligaste typerna av ljussatta skyltar är neonskyltar 
och lådskyltar. (Ett alternativ till skyltar som lyser är att istället 
belysa skylten med en extern ljuskälla.) Neonskyltar, skyltar med 
bakomliggande eller utanförliggande belysning är lämpligare att 
använda än så kallade lådskyltar. Lådskyltarna är oftast klumpiga, 
svåranpassade och svårlästa, men är på grund av kostnadsskäl 
vanligt förekommande. Dessa skyltar är framför allt olämpliga att 
fästa mot väggar på äldre byggnader med högt kulturhistoriskt och 
arkitektoniskt värde och betydelse för stadsmiljön. 

Lådskylten är mer accepterad på en modern byggnad, men det är 
bra om skyltens rektangulära form tonas ner genom att till exempel 
ge bottenkulören samma mörkhetsgrad som fasaden och inte belysa 
denna del. Det är även lämpligare att fästa lådskyltarna vinkelrätt mot 
väggen (flaggskylt) istället för plant mot väggen. Dessa åtgärder gör 
att skylten inte upplevs lika avvikande och missprydande på fasaden. 

Skyltar formande av neonslingor kan på ett fantasifullt sätt 
berika miljön, utan att ta övertaget och skämma fasaden. För att 
neonskyltar ska komma till sin rätt och bli lättlästa krävs ett längre 
betraktaravstånd.

Fasadskylt, friliggande bokstäver på fasad. Skylten underordnas 
fasadens material (tegel) och riktning (fönstersättning) och bidrar till att 
lyfta fram byggnadens industrikaraktär. Bra exempel.   

Fasadskylt, anpassning till kulturbyggnad, Karlstad. Bra exempel.       Flaggskylt, Säffle. Bra exempel.       
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Skyltpolicy - exempel 

Fasadskyltar på skärmtak. Skyltningen är utformad med lådskyltar med mycket information och stor variation, ovanpå en vit bakgrundsskiva. 

Fotomontage. Fristående bokstavsskyltar placerade på skärmtakets befintliga kant. Skapar en mer harmonisk och tydlig skyltning. Bra exempel.
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Skyltpolicy - exempel 

Låtskylt med belysning på putsad fasad. Trottoarpratare framför byggnaden. Fotomontage. Flaggskylt i smide, placerad mellan fönstren. Endast en trottoarpratare. Bra exempel.

Exempel på affischering, befintliga förhållanden. Budskapen drunknar i mängden affischer och flaggor. Fotomontage. Renare fönsterytor, de viktigaste budskapen framgår tydligare. Genom att begränsa mängden 
reklam, samt anpassa placering och utförande till fasadens proportioner, kulörer och material kan en betydligt 
bättre effekt uppnäs än med endast mycket reklam. Bra exempel.
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Skyltpolicy - exempel 

Exempel på fristående bokstavsskylt på tak. Bra exempel. Exempel på fristående bokstavsskylt ovanför butiksentré. Bra exempel.

T.v. Exempel på 
fristående bokstavsskylt 
med distans. 
Anpassning i typsnitt 
och kulör till fasad och 
arkitektur. 

T.h. Exempel på 
befintligt förhållande 
(vänstra bilden) samt 
fotomontage (högra 
bilden) med anpassad 
skylt- och bokstavskulör. 
Bra exempel. 
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Uteserveringspolicy

UTESERVERINGSPOLICY

Allmänt om uteserveringar

Uteserveringar har blivit ett alltmer vanligt förekommande inslag 
i stadsbilden runt om i landet. Under sommarhalvåret utgör 
uteserveringar en attraktiv mötesplats, de bidrar till extra liv 
och rörelse och är ett viktigt inslag för en levande och attraktiv 
stad. Utformningen kan bidra till en sammanhållen stadsbild. 
Uteserveringar bör särskilt främjas vid viktiga platser och stråk, som 
torgbildningar och promenadstråk. 

Uteserveringarna ska inte dominera stadsbilden, inte ha för starka 
färger och inte innehålla reklambudskap eftersom dessa attribut 
skulle bidra till en stad med ett stökigt intryck. En bra utformad 
uteservering håller hög estetisk kvalitet med god design, är väl 
anpassad till områdets byggnader och intilliggande uteserveringar, 
försvårar inte framkomligheten för rörelsehindrade och synskadade 
samt följer övriga regler och riktlinjer. 
I Säffle bör uteserveringar särskilt främjas längs Storgatan, vid 
Stortorget och Kanaltorget samt i Älv- och kanalstråksmiljön. 

Uteserveringar ska vara tillgängliga för människor med 
funktionshinder. 

Uteserveringens golv

Uteserveringen smälter bäst in i gaturummet om dess möbler står 
direkt på stadens golv. Ett upphöjt trädäck tillåts bara i undantagsfall. 
En upphöjning av golvet försämrar tillgängligheten, stör stadsbilden 
och döljer delar av fasaden. Om gatan är ojämn bör små höjdskillnader 
tas upp på annat sätt, exempelvis genom möblering med trebenta 
bord och stolar.

Uteserveringens väggar

Uteserveringar bör i så stor utsträckning som ommöjligt hållas 
lätta och öppna utan väggar. Inbyggda uteserveringar är 
dessutom bygglovspliktiga. Uteserveringar ska däremot i regel 
inramas med någon typ av (genomsiktligt) räcke för att uppnå en 
visuell avgränsning vilka i förekommande fall kan fungera som 
trafiksäkerhetsåtgärd och minskar risken för fallolyckor. Bästa 
möjlighet för synskadade att uppmärksamma uteserveringens 
gränser är genom att inhägnaden ges mellanliggare både i underkant 
och i överkant. Den underliggande mellanliggaren ska placeras 
0,1 meter över mark för att göra det lätt för synskadade att hitta 
uteserveringen med blindkäpp. 

Vid val av utformning på räcket kan inspiration hämtas från 
byggnaden och dess särdrag. Materialen ska vara robusta och 
hållbara såsom av smide, trä eller sten och höjden på staket ska 
vara mellan 80-100 cm. Trästaket ska utformas i smäckert utförande 
och inte av typisk ”villakaraktär” (omålat, tryckimpregnerat). Vid 
utformning av uteserveringens räcke är det fördelaktigt att hålla sig 
till ett begränsat antal material. Ett till två olika material är lättare att 
lyckas med än flera material som kräver större eftertanke.

På gångstråk som inte är frekvent besökta, trottoarer med begränsat 
utrymme samt små uteserveringar krävs inte ett inramande räcke, 
däremot bör gavlarna markeras, på samma sätt som ovan nämnt, för 
att underlätta för synskadade. Om alkoholtillstånd ska ges krävs det 
enlig lag att hela uteserveringen är avgränsad med ett räcke. Den 
egna verksamheten skyltas lämpligen på byggnadens fasad.

Uteserveringens tak

Uteserveringar bör ha ”fria” flyttbara tak eftersom de smälter bättre 
in i gaturummet än fasta tak. Fasta tak kräver dessutom bygglov. 
Däremot kan uteserveringen förses med någon typ av sol- och 
regnskydd, lämpligen i form av markiser eller parasoller som kan 
anpassas efter vädret. Korta markiser är lättare att placera än långa 
markiser. Markiser som behöver stödben kräver bygglov. En markis 
kan göras fribärande upp till tre meters djup. Om uteserveringen är 
djupare kan en markis placeras närmast huset och parasoller längre 
ut. Markisens placering ska anpassas efter husets fasadindelning av 
exempelvis fönster, portar och sockel. Parasollernas och markisernas 
storlek, material och form ska anpassas efter platsens förutsättningar. 
Det är viktigt att parasollerna inte är så stora att delar av dem sträcker 
sig utanför uteserveringens yta. Det ska finnas en fri höjd på minst 
2,20 meter över trottoaren.

Parasollerna och markiserna bör vara av ljust och enfärgat tyg. 
Ljusa tygparasoll- och markiser ger ett lättare intryck och ett 
behagligare ljus än om de är i en mörk kulör eller av plastmaterial. 
Varumärkesreklam på parasoll/markiser bör inte tillåtas. Serveringens 
namn kan anges på parasollets/markisens kant. Reklam som inte 
tillhör uteserveringen tar fokus från serveringens egen karaktär 
och besökaren får svårt att uppfatta vilket kafé/restaurang som 
serveringen tillhör. Onödig reklam skapar även ett rörigt intryck i 
stadsbilden. 

Restaurang, Norrköping. Stadens markbeläggning utgör golv i 
uteserveringen. Bra exempel.   

Exempel på genomsiktliga staketsektioner.Restaurang Göteborg. Reklamfria, ljusa parasoller, anpassade till 
omgivande miljöer. Bra exempel.   

Bygglov?

Tänkt på att uteserver-
ingar kan vara bygglov-
pliktiga varför kontakt 
ska tas med Säffle 
kommun, Miljö- och 
byggförvaltningen, 
om utformning och 
eventuell bygglovplikt.

Tel. 0533-68 17 75
e-post: miljo.bygg@
saffle.se
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Uteserveringspolicy - exempel

Exempel på uteservering, befintliga förhållanden. Staketet har klätts in i reklambudskap, vilket skapar ett slutet och 
opersonligt intryck. Det ger också en känsla av lägre kvalitet och ”hak”. 

Fotomontage. Ett anpassat staket i kombination med plantering skapar ett öppnare och ljusare intryck. Känsla av 
kvalitet och någonting med egen karaktär. Bra exempel. 

En uteservering behöver ibland inte några väggar. Träd 
kan utgöra tak och fasaderna avgränsning. Bra exempel. 

En uteservering kan avgränsas av annat än staket och ge en känsla av 
kvalitet, öppenhet och smälta in i stadsmiljön. Bra exempel. 

Val av utemöbler kan också till 
sin form och kulör bidra till att 
smälta in i stadsmiljöns övriga 
material och färgskalor. Bra 
exempel.
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Effektbelysning

EFFEKTBELYSNING

Allmänt om effektbelysning

Estetisk belysning – eller effektbelysning – ska samspela med den 
funktionella belysningen och skapa en helhet. Effektbelysning kan 
gestalta olika objekt, rum, platser eller stråk i staden på ett vackert 
och intresseväckande sätt. Effektbelysning i staden kan med fördel 
tillämpas för utvalda platser som planteringar, skulpturer, möbler 
och andra objekt i stadsrummet, som kan hjälpa till att gestalta 
rummet under dygnets och årets mörkare delar. Effektbelysning 
kan bidra till att förstärka viktiga platser och stråk och kan i sig 
själv bli en attraktion, eller som sammanbindande av exempelvis 
ett promenadstråk. Julbelysning, belysning av träd, släpljus under 
sittbänkar samt ledljus infälld i exempelvis markplattor är exempel på 
effektbelysning. Generella anvisningar för effektbelysning är 

• Varmt (gult) ljus bör användas
• Företrädelsevis en färg på ljus per uppsättning
• Stråk och platser bör ha liknande/samspelande ljussättning  
 längs/över hela sträckan/ytan
• Placering av effektbelysning ska göras så att bländning undviks

Fasadbelysning

Fasadbelysning kan med fördel appliceras på byggnader med särskilt 
arkitektoniskt eller kulturhistoriskt värde eller vars roll i staden är 
eller har varit särskilt betydelsefull. Fasadbelysning kan sättas upp för 
att uppmärksamma ytor, byggnadsdetaljer, material, riktningar eller 
andra väsentliga delar av fasaden. 

Det är viktigt att fasadbelysningen utförs på ett sätt som förstärker 
och lyfter fram byggnadernas arkitektur och särdrag. Felaktig 
fasadbelysning kan skapa motsatt effekt i form av bländning, 
utjämning av kontraster och skuggverkan samt en omotiverad 
dominans i stadsbilden. 

Fasadbelysningen ska harmoniera med övrig belysning i aktuellt 
stadsrum, så att det samlade intrycket är en naturlig och attraktiv 
ljusgestaltning. Ljussättning av fasader är bygglovpliktiga.

Plan för effekt- och fasadbelysning

Syftet med belysningsplanen är att förstärka Säffles gestaltningsprofil 
och bidra till att försärka Älv- och kanalstråket, Kanalparksmiljön, 
Stortorget. Detta bedöms kunna bidra till en ökad attraktivitet i 
Säffle stad samtidigt som det kan bidra till att tydliggöra Säffles 
kulturmiljöprofil. 

1. Släpljus stenmur Stortorget, släpljus mur/fontänsockel Kanaltorget 

2. Sammanhållen belysning älvstråket - trygghet, möbler, släpljus   
 
3. Fasadbelysning kulturhistoriskt intressant bebyggelse   
 
4. Belysning av kajkanter/vattenbryn längs Byälven mellan E45 och 
gästhamnen  

5. Sammanhållen belysning stadsträdgården - trygghet, vegetation, 
entréer

Gåsborns kyrka, Filipstad.                         Örebro slott, entrédetalj.

Ovan t.v.: Belysning av sittmöbler i Ronneby. 
Ovan t.h.: Belysningsinstallation av lusthus i Ronneby brunnspark.

Nedan t.v.: Solbryggorna i Hudiksvall. 
Nedan t.v.: Sveaplan, Stockholm.
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Växter i staden

Grönområden fungerar många gånger som sociala mötesplatser 
och de ger rekreationsmöjligheter till ortens invånare. Det gröna 
i våra städer påverkar också vårt välbefinnande på ett konkret 
sätt då växterna hjälper till att förbättrar klimatet och luftkvalitén. 
Grönområdena har även en viktig funktion då de på ett naturligt sätt 
fördröjer dagvatten och är nödvändiga för växt- och djurlivet.

Målet med växterna i den offentliga miljön är att öka den positiva 
upplevelesen och förstärka årstidsvariationen. Det gröna ska även 
hjälpa till och skapa rum, förstärka stråk, avskärma och binda ihop 
olika områden.

En hög skötselnivå av parker och grönstruktur är mycket viktig för 
stadens attraktivitet och upplevelsen av staden för boende och 
besökare.

Växtkaraktär

Vid planering av det gröna i staden är det bra att tänka på att det 
grönskan har en föränderlig karaktär och att planeringen bör vara 
långsiktig. Växter växer, förändras med årstiderna, påverkas av sin 
omgivning och av det rådande klimatet.

Det långsiktiga perspektivet är viktigt när det handlar om växter. 
Planera i mycket god tid för åter- och nyplanteringar. Se även till att 
variera utbudet av arter och sorter för att minska risken att alla växter 
dör om de angrips av speciella sjukdomar. Det gröna i staden får inte 
hindra andra funktioner eller försvåra framkomligheten. 

Växter och det gröna

Äpplen

På von Eckstedtska gården i Kila har man sedan 1993 arbetat med 
att bygga upp en genbank med enbart värmlandska äppelsorter. Här 
finns idag 23 träd planterade och målet är att ha samlat in ett 30-tal 
sorter inom de närmaste åren.

Vid trädplantering i Säffles centrala delar kan det vara spännande att 
ta vara på detta växtmaterial och bygga vidare på tradtionen med 
äpplen.

Årstidsvariation 

I vårt svenska klimat med kalla vintrar så är det främst under vår, 
sommar och den tidiga hösten som vi tillbringar mycket tid utomhus. 
Vid utformning av offentliga platser kan det därför vara extra viktigt 
att fundera på hur vi kan locka människor att vistas ute även under 
den kalla, mörka vinter.

Det är bra att tänka på att en plats kan upplevas, och utnyttjas, helt 
olika beroende på om det är mitt i vintern eller mitt i sommaren. 
Platser ska ju helst fungera under alla årstiderna. 

Växter kan vara ett sätt att förstärka årstidsvariationen. När våren 
kommer längtar de flesta efter att komma ut och se de första växterna 
spira. Massplanteringar av vårlökar kan då vara ett effktivt sätt att 
skapa postiva värden i staden. Men det gäller att hitta växter som ger 
karaktär under hela året. Det kan vara blommande perenner, växter 
med stark höstfärg och växter med vackra fröställningar.

VÄXTER OCH DET GRÖNA 

Det gröna historiska stråket

Kanalområdet, Kanalparken och området kring Trätäljakullen bildar 
ett grönt stråk mitt i Säffle som på en och samma gång representerar 
såväl ortens förhistoria som dess tidiga historia. Kanalområdet är idag 
i hög grad ett rum för rekreation, så nära Byälvens vatten man kan 
komma. Kanalparken har sin upprinnelse i den privata villaparken 
kring Kanalvillan. Trätäljakullen är Säffles mest kända förhistoriska 
lämning, storhögen med troligt ursprung i folkvandringstid-vendeltid 
(ca 400-800 eKr). 

Kanalparkens markskikt präglas idag delvis av större gräsytor. 
Att arbeta in parkelement med koppling till Kanalvillans 
trädgårdsanläggning kan bidra till en rikare miljö med historisk 
förankring. Befintliga träd utgör viktiga resurser.
Kombinationen av grönska och kulturhistoriskt rika byggnader gör 
Trätäljakullen till en miljö med stor potential att skapa en funktionell 
helhet där platsens kulturmiljövärden utgör en stark dragkraft. 
Förutom byggnaderna spelar också frågor som markbeläggning stor 
roll, liksom befintliga uppväxta träd.

Storgatorna samt ytterligare ett antal viktiga stråk försågs redan från 
1800-talet med alléträd utmed sidorna. Företeelsen kan kopplas till 
1874 års byggnadsstadga som föreskrev gator med planteringar för 
brandskyddets skull. Planteringarna bidrog till att skapa en distinkt
karaktär som tillhörde ett av de tydliga dragen i stadskärnan. Äldre 
alléträd finns alltjämt kvar utmed en del av Billerudsgatan och en ny 
generation träd finns längs Västra Storgatan. Trädplanteringarna är 
exempel på rumselement med tydlig historisk förankring som bidrar 
till en rikare, attraktiv centrummiljö och bör därför fortsatt främjas.
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Trygghet och tillgänglighet

Trygghet

Trygghet är en personlig känsla som variera beronde på vem du är. 
Den upplevda tryggheten i Säffle har undersökt i rapporten ”Upplevd 
trygghet i Säffle tätort”, 2014-10-30. I denna rapport lyfts resultatet 
från en kvalitativ undersökning från fyra fokusgrupper fram (samtliga 
kvinnor över 30 år). Den fysiska miljön är en av tre aspekter som 
bedöms påverka den upplevda tryggheten.

Exempel på aspekter som kan påverka upplevelsen av trygghet, både 
från nämnd rapport, samt generellt är:

• Ålder - Ofta känner sig äldre personer mer otrygga samtidigt som 
det är de yngre som oftare råkar illa ut.

• Kön - Generalllt sett så är det kvinnor som upplever en större 
otrygghet än män.

• Tid på dygnet - Samma plats kan upplevas helt olika på dagen 
och på natten. Parker och vissa häckar upplevs exempelvis som 
otrygga kvällstid i Säffle.

• Tid på året - Även årstiden påverkar upplevelsen av trygghet. Ljus, 
ljud och annat förändras under året. 

• Skötseln av stadens byggnader och allmänna platser påverkar 
upplevelsen av trygghet. 

• De personliga erfarenheterna - Vem du är och vad du har upplevt 
påverkar dig och dina upplevelser av olika platser.

• Hur många som rör sig på platsen - Jämför folktomma platser med 
platser där det rör sig mycket folk.

• Rädsla och osäkerhet för det okända.

Tillgänglighet

När det handlar om att göra staden tillgänglig för alla så finns det ett 
antal olika regelverks som man har att förhålla sig till.

Plan- och bygglagen

”…allmänna platser och  områden för andra anläggningar än 
byggnader ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga”

BFS (Boverkets författningssamling) 2011:5 ALM 2

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet 
och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom för andra 
anläggningar än byggnader

BFS (Boverkets författningssamling ) 2011:13 HIN 2

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt 
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på 
allmänna platser

”Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn 
till nyttan av åtgärden och förutsättningen på platsen kan anses 
rimliga att avhjälpa. … ” (HIN 1)

”Hinder enligt 6-18 §§ ska avhjälpas, så snart det inte är orimligt 
med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. De 
ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för 
fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.” (HIN 2)

Trygghetsaspekten vid planering

För att öka känslan av trygghet bör man vid planering av allmänna 
platser tänka på att:

• Underlätta möten mellan människor, befolka platserna.

• Gör platser  som går att överblicka och läsa (orienterbarhet).

• Gör platserna tillgängliga för alla. 

• Sköta och underhålla fastigheter, parker och gatumiljöer.

• Se till att det finns goda kommunikationer. Ge busshållplatser en 
genomtänkt utformning och placera dem på strategiska platser.

• Analyser vart skolvägarna går och se till att de utformas på ett 
säkert sätt.

• Underhåll de allmänna platserna. Vackra platser används mer och 
av fler.

• Belysningen ska utföras så att man både ser och syns. 

• Parker och gröna inslag planeras så att trygghetsaspekten beaktas 
i gestaltningen.

Eftersträva att medborgarna använder sin stad 
mycket och ofta!

Trygghet är en personlig känsla men den fysiska 
miljön kan påverka denna. Allmänna platser ska kunna användas av 

personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.
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Tillgänglighet och gestaltning/utformning

Målet är att Säffle ska vara tillgängligt för så många som möjligt. De 
offentliga platserna ska kunna nyttjas av ’alla’. För att nå upp till detta 
mål bör man ha följande i åtanke vid planeringen:

Gångstråk
Gångstråk får inte innehålla hinder. 
Fri höjd ovanför gångstråk bör vara minst 2,5 m. Är det lägre kan det 
utgöra en fara för synskadade.

Markbeläggning
Markbeläggning ska vara fast, jämn och halkfri. På lekytor bör det så 
lång som möjligt vara gummiasfalt som är framkomlig med rullstol 
och som ger fallskydd. 

För mycket mönster i beläggningen kan upplevas som förvirrande för 
personer med nedsatt syn och för personer kognitiva nedsättningar. 
Ledstråk längs de viktiga stråken är postitivt.

Ränndalar i gångstråk bör vara grunda så att rullstolar lätt kan ta sig 
över.

Bänkar
Bänkar ska vara utformade så att de är tillgängliga. Bänkarna ska ha 
en bra sitthöjd, armstödshöjd och det ska finnas fritt utrymme under 
sitsen. Det ska även finnas utrymme att sitta i rullstol bredvid bänken 
på en hårdgjord yta. Se mer under ”Utrustning i staden”.

Gräsytor
Gräsytor bör underhållas ordentligt för att underlätta 
framkomligheten.

Belysning
Bra belysning är av stor vikt i hela Säffle centrum. Se mer under 
”Utrustning i staden”.

I vissa fall kan de olika behoven hos de funktionshindrade strida 
emot varandra. Det kan till exempel handla om att synskadade vill ha 
tydlig kantmarkering medan rörelsehindrade vill ha sänkt kantsten. 
Det är därför inte möjligt att skapa en miljö där alla krav blir helt 
tillgodosedda utan att behöva kompromissa.  Målet är dock att få 
Säffle att bli en tillgänglig stad för så många som möjligt.

Säffle för alla

Säffle för alla

Social hållbarhet
I den hållbara staden finns det plats för alla. Det handlar om att skapa 
platser där människor kan mötas på lika villkor. På så sätt kan man 
bidra till ett mer intigrerat, jämlikt och rättvist samhälle. Alla har 
samma rätt till det offentliga rummet i staden, det är befolkningens 
gemensamma rum där alla har samma rättigheter.

Eftersom alla människor är olika och behöver olika typer av stadsrum 
krävs ett komplext förhållningssätt till det offentliga rummet där  
mångfald många gånger är bättre än generella lösningar. Det kan 
vara bättre att planera för olika typer av offentliga rum i stället för att 
försöka tillgodose allas intressen på alla platser.

Barnperspektivet

Begreppet barnperspektiv innefattar både barnets egna perspektiv 
och ett perspektiv där man sätter barn i fokus. Målet är att skapa ett 
samhälle där alla barn har samma rättigheter och lika värde och där 
barnens bästa uppmärksammas.

Barnkonventionens fyra huvudprinciper (förkortad version):

• Alla barn och ungdomar ska behandlas lika.
• Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som rör dem.
• Barns rätt till att överleva, leva och utvecklas till det yttersta av sin 

förmåga ska säkerställas-
• Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem och barn och 

ungdomar ska ha möjligheter att påverka.

Barn är alla människor under 18 år. Med barn menar vi alla barn, 
oavsett kön, religion, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell 
läggning eller funktionsnedsättning.
Konventionen om barnets rättigheter är en av FN:s sju konventioner 
om mänskliga rättigheter och antogs den 20 november 1989 av FN:s 
generalförsamling.
Den svenska riksdagen har beslutat att FN:s konvention om barns 
rättigheter ska beaktas i samhällets alla verksamheter. Olika aktörer 
ska samarbeta för att skapa en miljö för barnet som ger störst 
möjlighet till överlevnad och utveckling. Barn ska ges möjlighet att 
uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem, t ex i utformningen av den 
fysiska miljön.

Kommunerna har genom sitt planmonopol en särskilt viktig uppgift
att fylla för att barnkonventionen ska införlivas i samhällsplaneringen.
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Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll är en förutsättning för att staden ska upplevas 
som trivsam och vacker, det räcker inte att bara utrustning och 
utformning håller en hög nivå. För att man ska lyckas men skötseln 
och underhållet måste det till ett bra samarbete mellan kommun, 
fastighetsägare och näringsidkare och att alla tar sitt ansvar. Det är 
också utifrån en upplevd trygghet viktigt att skötsel och underhåll av 
fastigheter och stadens grönstruktur håller en hög nivå.

Fastighetsägare och restaurangägare ska ta ansvar och se till att det 
skräp som kommer från den egna serveringen plockas upp. Det har 
skett studier som påvisat att ”skräp föder skräp”. På de platser där det 
redan är smutsigt slänger folk saker på marken i större utsträckning 
och med mindre dåligt samvete än på en ren plats. Även klotter är 
viktigt att ta bort omgående för att minska intresset av att klottra 
på otillåtna platser. Intresset för att klottra minskar om det är få som 
hinner se klottret. 

Har kommunen endast ett fåtal modeller av stadens möbler 
som ”standard” så blir de lättare att hålla i lager, underhålla 
och byta. Stadens möbler ska vara placerade så att sop- och 
snöröjningsmaskinen kommer åt. Även den upplevda tryggheten 
ökar om staden och dess stadskärna är välskött, välstädad och 
möblerna väl underhållna.

Genomförande och budget

Genoförandet av gestaltningsprogrammet ska ses över en längre 
tidsperiod. Att omgående genomföra förändringar för att uppfylla 
gestaltningsprogrammet inom alla områden är inte realistiskt, bland 
annat på grund av betydande kostnader. 

För åtgärder i privat regi ska gestaltningsprogrammet ses som 
riktningsgivande och en grund för en diskussion med kommunen i 
tidiga skeden inför planerade förändringar. 

För kommunala åtgärder ska gestaltningsprogrammet successivt 
genomföras i samband med budgetarbete avseende reinvestering, 
inköp, underhåll, ny-, till och ombyggnad. 

Miljö- och byggkontoret är ansvarigt för att gestaltningsprogrammet 
följs vid genomförande av kommunala fysiska åtgärder. Övrig 
kommunal verksamhet ska beakta gestaltningsprogrammet, 
exempelvis näringslivsenheten, så att externa intressenter tidigt 
görs uppmärksam på vilken ambition Säffle kommun har i 
gestaltningsfrågor kopplade till det offentliga rummet.

Miljö- och byggkontoret och Teknik- och fritidsförvaltningen ska 
vid all tillståndsprövning bevaka att gestaltningsprogrammet följs, 
men det är samtidigt viktigt att de olika delarna av kommunens 
verksamhet har en kännedom om gestaltningsprogrammet och låter 
frågor som tangerar dessa tas upp för diskussion i tidiga skeden.

Drift- och genomförandeskedet
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BILAGA 1. Idéskisser

Idéskissernas status

De idéskisser som redovisas härefter är ett resultat av den 
medborgardialog som genomfördes under 2013 kopplat till 
centrumutveckling. 

De ingår inte i gestaltningsprogrammets statiska och långsiktiga del 
utan utgör just en bilaga. Skisserna är inte beslutade och ska ses som 
en idébas inför fortsatt arbete med utvecklingen av centrum.

När budget finns för genomförande av ett område kan idéskisserna 
användas och vidareutvecklas, och kommer i viss mån att arbetas om 
och förädlas. Det kommer också för flera av områdena redovisade 
i bilagan att behöva projekteras, kostnadsberäknas och upprättas 
bygghandlingar.
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BILAGA 1. Idéskisser

Idéskisser

De rödmarkerade platserna på karta här intill är platser som har 
identifierats som strategiska platser, både av medborgarna och av 
projektgruppen. Det är platser som redan idag har stora kvaliteter 
eller platser där man tycker att det borde satsas mer. 

För dessa platser har det arbetats fram idéskisser som visar hur 
platserna kan göras ännu mer attraktiva. Mycket har handlat om att 
lyfta och förstärka de kvaliteter som redan finns på platsen. 

Platser där det har tagits fram idéskisser:

• Stortorget
• Perssons gränd
• Tullnäbben
• Stadsparken
• Gästhamnen
• Strömbron
• Medis

Andra viktiga platser i centrum

Förutom de platser som nämns här ovan har projektgruppen 
identifierat ytterligare några strategiska platser med centralt läge. Det 
här är platser där kommunen kommer att göra satsningar men inte 
inom ramen för det här projektet.

De idenifierade platserna är:

• Ungdomens Hus vid gamla Trätäljaskolan
• Silvénska villan
• Parken vid korsningen Östra Storgatan och Karlstadsvägen. Här 

planeras en äppellund med sorter med lokal anknytning

Ungdomens Hus

Planerad 
äppellund

Silvénska villan
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Stortorget

Demonterbara sittplatser 
på exempelvis en svängd 
stenmur

Möjlighet att placera en klocka på 
någon stolpe längs vägen

Mindre grupper 
med sittplatser

Aktivitetsyta med 
t.ex. schackspel

Pergolan rivs för bättre 
utsikt, buskarna behålls

Ny hållplats 
för Flexlinjen

Pergolan rivs och ersätts 
med svart smidesstaket

3 st belysningsstolpar 
från torget ersätter de 
befintliga stolparna

Uppsnyggning längs 
fasaden och mot 
planteringsytan

Cykelpollare

Cykelpollare

Plats för 
torghandel, 
6X2 platser

Plats för torghandel, 
utan tak och väggar
4X2 platser

Uteserveringar med 
likadana staket, 
möjligen även 
med gemensamt 
segelduks- eller 
markistak

Aktivitetsyta med 
t.ex. lekskulpturer

Scen med 
skyddande 
segelduk och 
demonterbara 
sittplatser

Planteringsyta 
under träden

Inspirationsbilder

Lekskulpturer ’Hot Dogs’ i Björn trädgård, Stockholm

Planteringsyta under träd, 
ex Malmö

Utomhusschack

Scen med segeldukstak och sittplatser, ex från Huskvarna
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Perssons gränd

Inspirationsbilder

Smal gata med dubbelsidig parkering, ex från Västerås

Smalkroniga rönn, Tönnersjö plantskola, ex på litet träd
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Tullnäbben

Inspirationsbilder

Möjlig framtida bro

Rensning/gallring av 
växtlighet för bättre 
utsikt från Strömbron 
mot Medis

Utnyttja befintlig plats 
för t.ex. konstverk eller 
effektbelysning

Trädäck/promenadstråk

Platsbygda sittrappor likt 
de på andra sidan vattnet

’Entréområde’
Befintligt kontverk

Grillplats

Brygga Hornsbergs strandpark, Stockholm

Exempel på grill för offentlig miljö från Lappset

Platsbygda sittplatser och trädäck längs stråket upp mot Medis
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Stadsparken

Inspirationsbilder

Befintligt boulebanor
Framtida infart 
mot Kanalvillan

Kanalvillan

Utökad parkering

Befintligt 
jordkällare

Böljande planteringsytor, 
formen kopplar till den 
bef. jordkällaren

Trädäck som ger bättre 
kontakt med vattnet

Entrén tydliggörs 
med pergolor

Befintligt parkering

Centralaxeln förstärks med 
komplettering av träd

Vårlökar planteras 
i gräsytan

Gradänger strukturerar upp 
parken/gräsytan och ger 
trevliga sittmöjligheter

Grusyta för aktiviteter 
som t.ex. boule eller 
för användning som 
scen

Befintligt 
lekplats

Gradänger, ex från Sandgrundsparken i Karlstad

Ex på pergola från nola 

Ex på stolar från nola där man som besökare kan ta en stol och 
sen välja en egen plats, fungerar som kundvagnar matbutikerna
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Gästhamnen

Inspirationsbilder

Aktivitetsyta där man kan 
sätta upp nät, spela krocket, 
boccia, kubb eller något annat

’Miniläktare’/
sittrappa

Grillplatsen tillgängliggörs 
med stenmjölsunderlag

Grillplats med utsikt mot 
vattnet och centrum

Hamncafé Informationsskyltar
Befintliga minigolfbanor

’Solsoffa’ och plats för rullstol 
med utsikt in mot centrum

Trädäck runt träden

Lekyta

’Solsoffor’ Picknickbord

Servicebyggnad

Solsoffan Kajen från nola

Ex på aktivitet som passar i anslutning till gästhamnen

Trädäck runt träd Lekutrustning med anknytning 
till vatten, ex från Richter Stiliom
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Strömbron

Inspirationsbilder

Ex på bod, från Grön Ko, som skulle kunna placeras på 
Strömbron vid speciella tillfällen

Vacker markbeläggning i Borås Bänk med belysning, ex från 
nola

Avvikande markbeläggning i t.ex. 
50-talsmönster på GC-stråket

Platsbygda träbänkar som 
kan belysas underifrån 

Bron skulle kunna användas 
vid tillfälliga aktiviteter som 
t.ex. marknader. Plats finns 
för mindre bodar
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Medis

Inspirationsbilder

Uppställningsplats för husbilar, 
8 st á 2,6 x8,0 m, mellanrum 4 m 
p.g.a. brandsäkerhet

Parkering

Brygga som avslutar axeln 
från Medis huvudentré

Markerad axel

Sittplatser

Snedställda p-platser
Entréyta som skulle kunna markeras med 
avvikande markbeläggning och möbleras 
med bänkar och planteringskärl

Komplettering med 
vårlökar i gräsytorna

Ex på brygga vid Hornsberg i Stockholm

Vårlökar i gräsytorna

Soffor som vänder sig mot vattnet, Lessebo från Byarums bruk


