
Gestaltningsprogram 

VÄSTRA MARIEDAL



Vad vi kommer att prata om idag

• Presentation av projektet

• Områdets historik

• Värdefullt område ur kulturhänsyn – Varför då?

• Områdets karaktär – Vad är typiskt 1970-tal och hur ser det ut idag? 

• Vad gör vi nu? Vad händer sen?

• Diskussion, frågor och synpunkter



Varför behövs ett program för 

gestaltningen av området?

• Bostadsområdet har höga arkitektoniska och kulturhistoriska 

kvalitéer och redan från inflyttningen på 70-talet var det omtalat för 

sin utformning.

• Bedömningen från Västarvet är att områdets utformning har stort 

kulturhistoriskt värde

• Men: Områdets färgsättning har med tiden ändrats väsentligt. 

• Riktlinjerna för hanteringen av bygglovsansökningar har varit 

otydliga och utan förankring i något dokument eller beslut i nämnden 

• Resultatet har blivit: Svårt för de boende som vill måla om sitt hus..

• ..och svårt för Byggnadsnämnden i Vänersborgs kommun att fatta 

rättssäkra beslut



Byggnadsnämndens slutsatser:

• Vi behöver underlätta i framtida dialoger med boende i området

• Vi behöver bibehålla och utveckla de väsentliga arkitektoniska och 

kulturhistoriska kvalitéer som finns idag

• Ett program för gestaltningen av området ska därför tas fram.



Vårt uppdrag:

• Att sammanställa ett förslag till gestaltningsprogram i samråd med 

er förening.

Vilka är då de väsentliga arkitektoniska och kulturhistoriska 

kvalitéer som bör bevaras? 

Hur kan ett gestaltningsprogram se ut?



Historik

Häradsekonomiska kartan sent 1800-tal



Västra Mariedal byggs

• Byggdes på initiativ av Saab-

Scanias personalavdelning

• För Saab-anställda men även från 

Vänersborg bostadskö

• Detaljplan tog fram 1971

• Saab-Scania anordnade 

arkitekttävling – Arkitektbyrå projekt 

ledde och utformade området

• 142 fastigheter med 62 fristående 

hus, 44 radhus och 36 parhus

• Byggstart november 1972

• Inflyttning hösten 1973



1960 1975



Välplanerat och uppmärksammat

• Blivande köpare ställde krav 

på planeringen:

– Omväxling i yttremiljön genom 

förslagsvis olika hustyper

– Placera husen i mindre grupper 

och anpassa till terrängen 

– Minst 90 kvm med rum för minst 

fyra personer

• Utställning i SAABs 

personalrestaurang 

• Uppmärksammades i Tv och 

tidningar. Expressens miljöpris 

1973: ”En låghusby med 

småstadens charm men med all 

modern komfort till låg kostnad –

Åk till Vänersborg och lär”



Planerat av landskapsarkitekter på 

Mark och samhällsplaneringsbyrån



De olika hustyperna 
HUS A - Friliggande

HUS B – Friliggande 

HUS C D - Parhus HUS E F - Radhus



Tidsandan

• Stor bostadsbrist sedan lång tid 

tillbaka – Miljonprogrammet 1 miljon 

bostäder på 10 år 1965 till 1975

• 1960-talet byggdes mest lägenheter

• 1970 Brist på villatomter – folk var 

trötta på höghus

• Ökad bilanvändning -Trafiksäkerhet

• Barnperspektiv – lek, förskola, trafik



Planeringen i Västra Mariedal

• Området planerades helt trafikseparerat 

med bilfria gång- och cykelvägar

• Kvarterslekplatser och närlekplatser i 

och kring området

• Fotbollsplan och tennisbana

• Stora öppna grönytor

• Hus grupperade inom området

• Nyckelfärdiga hus: 

- Stenplattorna hade lagts vid entréerna  

- Rabatterna var klara för plantering

- Gräsmattorna skulle vara klippta två 

gånger innan inflyttning          



Ett av många 1970-tals områden så 

varför värdefull kulturmiljö?



Hur uppstår kulturarv?



Kulturmiljö i 

samhällsplaneringen
• Att bevara hus 

lagstiftades efter 

1960- och 1970-talets 

rivningsvåg

• Skydd genom Plan-

och bygglagen, 

Miljöbalken och 

kulturmiljölagen



KULTURMINNESVÅRD



KULTURMILJÖVÅRD



Metod för kulturhistorisk 

värdering & urval
Följer Riksantikvarieämbetets 

metoder för Kulturhistorisk 

värdering av bebyggelse



Exempel på olika 

kulturhistoriska värden



Västra Mariedals 

kulturhistoriska värden

DOKUMENTVÄRDE

• Tidstypisk arkitektur 

– Arkitekturhistoriskt värde

• Visar 1970-talets 

husbyggande och 

stadsplanering 

– Samhällshistoriskt värde

• SAAB 

– Lokalhistoriska värden

UPPLEVELSEVÄRDE

• Välbevarade byggnader 

och väl gestaltat område 

- Arkitektoniskt värde

- Miljöskapande värde



OMRÅDET IDAG



Karaktärsdrag
OMRÅDET

• Anpassat till terrängen – Berg och tall

• SCAFT - Trafikseparering

• Par-, rad och friliggande bostadshus

• Lekplatser och öppna grönytor

• Fotbollsplan och idrottsplats

• Mindre grupper med platsbildningar 

inom området

• Välplacerade byggnader



Vänersborgs kommun 

–

i alla delar, hela livet 



Vänersborgs kommun 

–

i alla delar, hela livet 



Vänersborgs kommun 

–

i alla delar, hela livet 



Karaktärsdrag

BYGGNADER

• Fasader stående träpanel

• Branta sadeltak med rött tegel

• Brädade takutsprång

• Färgsättning i blått, grönt, gult och rött

• Olika kulör på fasad och listverk

• Enluftsfönster utan spröjs

• Fönsterbåge i mörk kulör

• Fönsterband

• Kupor Hustyp A

• Indragna balkonger B



Vad gäller för området?

• Området ligger inom detaljplan –

bygglov för fasadändring

• Området skyddas med plan- och 

bygglagen

• Området är utpekat som K10 i ny 

Fördjupad översiktsplan

”Särskild hänsyn till kulturvärden”

• Bygglov för solcellspanel och 

attefallsåtgärder



Ursprunglig färgsättning

• Fasadfärg och knutar och 

fönsteromfattningar 

målades i en tydligt 

avvikande färg

• Mörka fasadkulörer med 

kontrasterande listverk

• Svarta/bruna 

fönsterbågar

• Blå fasad med röda 

detaljer

• Brun fasad med gula 

detaljer

• Röd fasad med vita 

detaljer

• Grönt med vita detaljer?





Takomläggning 1983

Foto: Bertil Nilsson



VELLINGE-VÄSTRA INGELSTAD-

ÖSTRA GREVIE



POMONAOMRÅDET ÄNGELHOLM



Våra tankar och funderingar nu

• Olika kulör på fasad och listverk?

• Gemensamma bygglov för helhet?

• Gemensamt bestämma färgsättning – socialt värde?

• Takform bevaras med rött tegel?

• Inga takkupor, ev takfönster?

• Tillbyggnad baksidan?

• Solcellpanel?

• Varför namnet Västra Mariedal?

• Samarbeta med Västarvet

• Utkast om en månad – Hur vill ni ta del av det?

• Synpunkter från er



Frågor och synpunkter?

FRÅGOR?



Välkommen att kontakta oss!

Katarina Frändberg, Stadsarkitekt

0521-72 13 47 

katarina.frandberg@vanersborg.se

Emmelie Kjellström, Bebyggelseantikvarie

0521-72 13 18 

emmelie.kjellstrom@vanersborg.se


