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      GÅGATA
EKONOMIGATAN

GÅNGBRO

TORGGATAN 7 TORGGATAN 9

Torggatan 7 ”Zeipels-huset”;
-Fasader bekläds i huvudsak med puts.
Sockelvåningen (gatuplanet) utformas arkitektoniskt differentierad med avvikande
putsfärg/struktur med markerade horisontella linjer.

-Vattentak förses med en överskjutande sluten takfot.

-Fönsterplaceringar ordnas som sinsemellan vertikala öppningar. Fönster- o.
dörrelement placeras mot fasadlivets yttre kant.

-Takterrassers räcken och våningarnas franska balkongräcken utförs i målat smide
med skyddande ofärgat klarglas bakom.

-Vattentaket förses med falsad bandplåt med fasta fotrännor. Färg mörk silver,
matt.

-Mellan ”Cityhuset” och ”Zeipelshuset” utförs en från tomtgränsen indragen
byggnadsdel i 2 våningsplan.
Dess fasad i gatuplan förses med i huvudsak fönsterglas i metallprofiler
(fasadglasparti).
Fasaden för våningen ovanför förses med liggande träpanel med ett begränsat
horisontalband av fönsterelement (som ett ”fasad-DNA” av nuvarande
Zeipels-huset)

Torggatan 9 ”Boreniuska-huset”;
-Fasader mot gata upp till och med befintlig gesims (möte fasad/vattentak) k-märks.

-Nya takvåningar ovan bef. våningsplan utformas som en karakteristisk takvåning
med takkupor och i takvåning indragna balkonger. Takkupornas sammanlagda längd
är ca ½ fasadens längd.

-Mellan ovansida befintlig gesims och ny takvånings vattentak utförs ett horisontellt
band med sammanhängande fönster.

-Nytt vattentak och takkuporna förses med falsad bandplåt med fasta fotrännor.
Färg mörk silver, matt.

-Takkupornas fönsterelement placeras mot fasadlivets yttre kant.

-Balkongers räcken utförs i målat smide med skyddande ofärgat klarglas bakom.

FASADUTFORMNING MOT TORGGATAN (MOT VÄSTER)

SKALA 1:250 (A3)
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FASADUTFORMNING MOT STRANDGATAN  (MOT ÖSTER)

GÅGATA
EKONOMIGATAN

GÅNGBRO

STRANDGATAN 14

Strandgatan 14;
-Fasader och takkupor bekläds i huvudsak med puts.  Fasad för byggnadsdel vilken
är indragen från Strandgatan förses med puts med en avvikande färg.
Sockelvåningen (gatuplanet) utformas arkitektoniskt differentierad med ett
materialutförande i granit (byggnad i tomtgräns mot Strandgatan) samt i puts med
avvikande putsfärg/struktur med markerade horisontella linjer (från tomtgränsen
indragen byggnadsdel).

-Byggnaden förses med indragna balkonger i hörnen vilka glasas in (öppningsbara
klara ofärgade glas).

-Vattentak förses med en överskjutande sluten takfot.
Från tomtgränsen indragen byggnadsdel förses med takterrass.

-Fönsterplaceringar ordnas som sinsemellan vertikala öppningar. Fönster- o.
dörrelement placeras mot fasadlivets yttre kant.

-Takterrassers räcken och våningarnas balkongers räcken utförs i målat smide med
skyddande ofärgat klarglas bakom.

-Nytt vattentak förses med falsad bandplåt med fasta fotrännor. Färg mörk silver,
matt.
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Ekonomiegatan fungerar i första hand som en gång- 
och cykelgata där även servicetrafik samt trafik till 
tomt är tillåten. 

Längs med gatan finns flera sittmöbler med tillhörande 
planteringar såsom på Torggatan vilka inbjuder 
besökare att dröja sig kvar på platsen. Utöver detta 
finns även gott om plats för uteserveringar som kan 
nyttjas av exempelvis Bagarstugan.

4

skala 1:250

EKONOMIEGATANS UTFORMNING
Stadsarkitektkansliet
skiss 18.08.2021

Vändradie 
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Identitetsskapande 
markmaterial

Ekonomiegatans markmaterial
Genom att låta element från Torggatans beläggning 
återfinnas på Ekonomiegatan knyts de båda gatorna 
ihop till en sammanhållen helhet.

Precis som på Torggatan avgränsas olika markmaterial 
med små, röda granitstenar.
 
1. Grå betongplattor - samma som trottoarer längs 
Torggatan

2. Röd granitsten och/eller betongsten - samma som 
Torggatan (större om det bidrar till ökad tillgänglig-
het)

3. Röd och grå granitsten - samma som kompassrosen 
längs med Torggatan men med annat motiv

4. Röd och grå betongstenar/granit - samma som 
Torgets rektangulära mönster

N

För att öka tillgängligheten på Ekonomiegatan finns 
en handikapparkering i gatans östra del, därtill ligger 
allt markmaterial på samma nivå för att inte skapa 
onödiga hinder i form av upphöjda kantstenar eller 
liknande.

Cykelparkeringar lokaliseras på gatans västra och öst-
ra del.

Infart
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Exempel från Torggatan och Torget Identitetsskapande markmaterial 
Med hjälp av markmaterialet skapas ett identitetsskapande 
mönster på Ekonomiegatans öppna plats. 

Mönstret ska ha koppling till Mariehamn och bör ha ett 
maritimt tema. Nedan syns flera exempel på hur motivet skulle 
kunna utformas.

Trottoaren fungerar utmärkt som uteservering så 
länge tillräckligt utrymme sparas för fotgängare.

De olika markmaterialen på Torggatan harmonierar 
med varandra samtidigt som ett vågmönster skapas 

med hjälp av platt- och stenläggningen.

Markbeläggningen på Torget kan med fördel 
återskapas på kvarter 4 tomt 1.

Det identitetsskapande markbeläggningen utformas 
med samma formspråk som Torggatans kompassros i 

röd och grå granitsten.
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