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Gestaltningsprogram 
Syfte 
Detta gestaltningsprogram hör till Detaljplan för Torsgården 2:1 samt Detaljplan 
för Plåtslagaren 4 m.fl. och ska vara ett underlag för arbetet med genomförandet 
av respektive plan.  

Syftet med gestaltningsprogrammet är att ge vägledning för hur kravet på 
lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt PBL 
2kap 6§ första stycket, kan uppfyllas. 

Bakgrund 
Verksamhetsområdet Torsgården, dit även Plåtslagaren 4 hör, ligger intill 
E20, vid en viktig entré till Vara tätort. På grund av det flacka slättlandskapet 
är området synligt på långt avstånd, och det första som resande på E20 i 
södergående riktning ser av Vara tätort. Detta innebär ett unikt skyltläge och 
ställer krav på att byggnader, skyltning och yttre miljö utformas med stor 
omsorg, och med hänsyn till landskapsbild och trafiksäkerhet. 
Målet är att Torsgården ska bli ett attraktivt verksamhetsområde för besökare, 
de verksamheter som finns där, och de verksamheter som letar efter en plats 
att etablera sig på. En god gestaltning bidrar till en positiv uppfattning av 
området och i förlängningen också av Vara och av företagen på plats.  

 
Bild 1: Illustration över respektive planområde där detaljplan för Plåtslagaren 4 
illustreras med röd markering och detaljplan för Torsgården illustreras med blå 
markering.  

E20 

PLÅTSLAGAREN 4 
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Byggnader 
Byggnader utformas med genomtänkta material- och kulörval och med 
hänsyn till det omgivande landskapet. Lämpliga fasadmaterial kan vara trä, 
tegel, puts eller betong. Byggnader som får skyltläge utmed E20 är särskilt 
viktiga för intrycket av området. Detta kräver en medveten och omsorgsfull 
utformning, framför allt av fasader som syns från E20. För att byggnader inte 
ska upplevas ”vända ryggen” till omgivningen utformas fasader mot E20 med 
fönster. 
 

Mark 
Obebyggd mark inom fastighet hålls prydlig. Eventuella upplag placeras 
strategiskt för att inte påverka landskapsbilden. In- och utfarter är tydliga och 
tar inte upp mer yta än vad som krävs för verksamhetens behov. 
Inom planområdet för Torsgården finns områden med allmän plats NATUR. 
Dessa områden utformas med grönska av naturlig karaktär, och med hänsyn 
till biologisk mångfald, till exempel ängsmark med inslag av träd. Av 
säkerhetsskäl är områdena dock inte till för människor att vistas på och ska 
inte inbjuda till detta. I det nordöstra området anordnas ett öppet 
dagvattendike. För att ge verksamhetsområdet en tilltalande inramning 
planteras här en vegetationsridå, som anpassas för att inte komma i konflikt 
med befintlig kraftledning. 

Inför granskning har specifika träd inom planområdet skyddats med en 
planbestämmelse då dessa träd invid den äldre gårdsbebyggelsen bedöms ha 
höga naturvärden. Övriga befintliga träd sparas i den mån det är möjligt med 
hänsyn till rationell placering av byggnader och effektivt nyttjande av marken. 
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Bild 2: Plankarta över Torsgården 
Skyltar 
Skyltar placeras i första hand på fasad i direkt anslutning till verksamheten. De 
anpassas till byggnadens arkitektur och volym, både vad gäller skyltens storlek 
och utförande, och inryms inom byggnadens siluett. Bäst resultat uppnås när 
placering och utformning av skyltar beaktas redan i projekteringsstadiet. Väl 
utformad och placerad kan skyltningen bidra positivt till upplevelsen av 
platsen.  
Vid utformning av skyltar som syns från E20 beaktas trafiksäkerheten särskilt, 
och lovärenden remitteras till Trafikverket. Området närmast E20 hålls fritt 
från skyltmaster.  

 
 

 

Isa Åkerlind, stadsarkitekt 

NATUR 

NATUR 
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