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Innehåll
Radar har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att göra en platsanalys och
gestaltningsprogram för detaljplanen för Ullared 1:21 m fl, där Gekås avser uppföra
en hotellbyggnad i sju våningar. Planen omfattar också torgytan med parkering och
bussterminal samt Danska vägen väster om hotellet, som föreslås få mer karaktär av
lokalgata i och med planens genomförande.
Målet är att säkerställa en god gestaltning och höga vistelsevärden i området.
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Del 1: Platsanalys
Ullared är en tätort med två vitt skilda karaktärer.
Dels ett lummigt villasamhälle, med drygt 800
invånare. Och dels en ort som är starkt präglad av
handelsetableringarna kring Gekås, för närvarande
Sveriges största besöksmål.

VÄGEN DELAR SAMHÄLLET
De flesta som reser till Ullared gör det via E6/E20 och de lämnar då
det öppna, havsnära kustlandskapet och färdas österut i ett småbrutet
skogs- och odlingslandskap. Som resenär i det pittoreska landskapet,
som kringgärdar vägens ganska kurviga rutt, anar man inte att man
närmar sig Ullared och Gekås handelsområde.
Väl framme i Ullared blir det desto tydligare, åtminstone västerifrån
där handelsområdet har en egen infart, med den för Gekås så typiska
gula färgen. Infarten avlastar centrum, men det är fortfarande en stor
andel trafik som ska genom Ullared alternativt utgör transporter till de
verksamheter som ligger i Ullared. Väg 153, liksom väg 154 som korsar
väg 153 mitt i samhället, är primär transportled för farligt gods.
Ganska snart efter att man anlänt till Ullared når man dess centrum,
med det centrala busstorget söder om väg 153 och en ICA-butik norr
om väg 153.

Vy från parkeringshuset mot Gekås österut.

Varbergsvägen/väg 153 västerut, det befintliga hotellet till vänster i bild.

LÅGA BYGGNADER

RÖRELSESTRÅK

Till stor del separeras Ullareds båda karaktärer av väg 153 (Varbergsvägen) som korsar samhället i öst-västlig riktning. Vägen utgör en
barriär i Ullared. Norr om vägen dominerar bostadsbebyggelsen med
uppvuxna och lummiga trädgårdar, och söder om vägen handeln, med
dess stora, fönsterlösa byggnader och tillhörande vidsträckta parkeringsytor. En kortare vägsträcka genom centrum är nyligen ombyggd
till en mer stadslik karaktär med mittrefug i gatsten, planteringar och
avsmalnade körfält.

Den övervägande delen av Ullareds samhälle, både bostäder och handelsetableringar, däribland Gekås, byggdes på 1960-talet. Byggnaderna
utgörs mestadels av traditionella villor i ett och ett halvt plan, samt
flerfamiljsbostäder och verksamhetsbyggnader i två våningar. Gekås
hotell på Danska vägen, väster om den planerade nya hotellbyggnaden,
sticker ut med sin höjd av fyra våningar. Omkringliggande skog och
berg tar dock upp skalan.

Ett starkt stråk genom centrala Ullared är den öst-västliga landsvägen (väg 153) liksom den nord-sydliga väg 154. Många transporter
passerar genom Ullared, liksom bil- och bussresenärer. Den stora
målpunkten Gekås med omkringliggande handelsetableringar alstrar
mycket trafik. Den tillfälliga besökaren rör sig främst söder om väg
153. Förutom Göran Karlssons gångväg, som leder förbi parken och
fram till busstorget, saknas trygga gångvägar. Området domineras av
asfalterade breda gator och parkeringsytor. Kunder med tungt lastade
kundvagnar navigerar på motortrafikens villkor.

Ullared ligger nedsänkt i förhållande till omgivande landskap. Tillsammans med den låga bebyggelsen gör det att omkringliggande skog och
berg går att skönja från centrala Ullared.
4
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Handelsområdet ger intryck av att ha vuxit fram slumpartat, utan
någon tanke på en sammanhållen helhet. Hit reser man för att göra
fynd, vilket området ska, och även ger, intryck av. Materialen som
används är enkla och billiga. Inom handelsområdet är byggnaderna
övervägande gula.

De som bor i och nära Ullared rör sig främst kring de servicepunkter
som finns i centrala Ullared: busstorg, skola, bank, apotek och livsmedelsbutik. Bilen dominerar som färdmedel. Ett flertal busslinjer
trafikerar orten.
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Vårdcentral

Toaletter
GeKås
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Centrala Ullared:

Analyskarta som redovisar verksamhet/handel i orange, bostäder i gult samt grönytor i
grönt. Röda cirklar markerar målpunkter. Kopplingar i rött: heldragna linjer för motorburen
trafik, streckade linjer för enbart gång och cykel. Planområdet är markerat med lila linje.
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Danska vägen sedd från väg
153. Det befintliga hotellet upplevs som en hög byggnad, och
ligger nära vägen. Den saknar
motvikt på motsatt sida av vägen, där bara en parkering och
två låga byggnader står idag.
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Trångt utrymme mellan verksamheter och busstorg, öster
om den planerade byggnaden.
Väg 153 och villorna norr därom
skymtar bak i bilden. Ytan för
gående är smal och har fått
minskas till förmån för svängande bussar. Vanebesökare som
parkerar i vägen för bussarna är
ett problem.

Vy från den centrala parken
mot parkeringstorget. Den
befintliga gråa hotellbyggnaden i bakgrunden. De två lägre
byggnaderna mellan hotell och
parkering planeras ersättas med
den nya byggnaden. Den nya
byggnaden kommer att skymma
det befintliga från detta håll.

Infarten till busstorget från väg
153. Plats för blivande byggnad
till höger i bild. Det dominerande materialet är asfalt. Den
bakomliggande parken anas
knappt.

Centrala Ullared
Bilden är tagen söderifrån och visar tydligt på Ullareds bägge karaktärer. Väg 153 (Varbergsvägen) i öst-västlig riktning, handelsområdet
med dess utbredda parkeringar söder om vägen och villaområden norr om vägen. Plats för ny byggnad markerad med röd ring.
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Kundvagnsparkering utanför
Hotellet samsas med lastbilstransporter och infarten till
NetOnNet.

Balkräcke som avskiljande parkeringsräcke mellan motellets
parkering och Danska vägen.

Vägportal som troligtvis står kvar
sedan den tid då Danska vägen
fungerade som landsväg.
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Outlethusets kundparkering
har kvar sin höga instängsling
sedan ett byggvaruhus hade sitt
utomhuslager här. Behovet finns
inte kvar, bara stängslet med sin
ogästvänliga taggtråd.
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154 mot FALKENBERG

Danska vägen

Lösa kanter

Danska vägen har kvar sin karaktär av landsväg med smala trottoarer, bred
körbana, och vägarmaturer på höga stolpar. Trottoaren lutar i sidled, vilket
ibland får som följd att fulla kundvagnar välter ut i gatan.

Danska vägen saknar inramning och vägrummet ”flyter ut”,
mest i intilliggande parkeringsytor.
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Del 2: Gestaltningsprogram
Detta avsnitt behandlar principer för gestaltning av området kring den
nya byggnaden, för att uppnå en sammanhållen helhet i den yttre
miljön. Det innehåller därefter gestaltningsprinciper för byggnaden
som ska tillföra robusthet, variation samt öppenhet och transparens,
och som utformas med omsorg både i den stora och lilla skalan.

UTMANINGAR OCH ÖNSKEMÅL
I analysen konstateras dominansen av motorburen trafik kontra oskyddade trafikanter, liksom den brist på helhetssyn som området uppvisar
i utformningen av mark, mellanrum och byggnader. Detaljplanen kan
endast styra mark inom planområdet (se avgränsning av område på
sid 5). En vägförening råder över resterande mark, bl a Danska vägen.
En utmaning är att få alla berörda aktörer att samarbeta mot ett
gemensamt mål.
I arbetet med detaljplanen har följande önskemål framkommit:
• Att gående ska prioriteras på Danska vägen. Att utveckla Danska
vägen till en ”boulevard” där det går att flanera.
• Att få ett samlat gestaltningsgrepp om centrala Ullared.
• Att den nya byggnaden ska tillföra kvaliteter till orten och de som
lever och rör sig där.

GESTALTNINGSKONCEPT
Det föreslagna gestaltningskonceptet syftar till att ge planområdet
med intilliggande ytor en sammanhållen helhet. Det ska också ge
gående en högre prioritet gentemot motortrafiken, och tillskapa en
trivsam rumslighet längs Danska vägen. Ingående karaktärselement är:
• Muren
• Golvet
• Träden/grönska

10
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Låga, sittvänliga murar ökar rumsligheten.

Markbeläggning i ett mönster som inte markerar en körriktning.

Muren
Muren ska fungera som ett avskiljande, rumsbildande element med
en sittvänlig höjd. Den ska också användas för att rama in upphöjda
planteringar, exempelvis framför den nya byggnaden på Danska Vägen.
Där får inte träd plats pga utrymmesbrist under mark, samtidigt som
mer grönska behöver föras in. En mur kan också användas istället
för befintliga räcken och avskärmningar, vilket ytterligare bidrar till
helhetsintrycket i centrala Ullared.

Golvet
Markytan ska utföras i en och samma nivå med en genomgående
beläggning, vilket signalerar att gående och bilister rör sig på samma
villkor. Det gemensamma golvet utgör den matta som den nya
byggnaden landar på och följer med runt hela byggnaden. Samma
beläggning föreslås gälla för hela Danska vägen ner till Landbogatan,

och blir därmed en gemensam vistelseyta: ett golv som alla kan röra sig
på. Beläggningen ska inte ha något längsgående mönster längs Danska
vägen utan utförs med mönster likt bilden ovan, alternativt med linjer
tvärs körriktningen på gatan.

Träden
Träden tillför välbehövlig grönska i det gråa stadslandskapet. Träden
bidrar även till upplevelsen av årstidsväxlingar. Smala höga pelarformer som svarar mot den nya byggnadens skala är lämpliga. De smala
trädens kronor skymmer inte verksamheternas fasader och skyltar.
På grund av ledningsstråk kan en trädrad endast sättas längs Danska
vägens västra sida.
Längs Varbergsvägen ska björk komplettera befintlig trädrad.

Gestaltningskoncept, förslagsskiss:
Observera att skissen endast redovisar
ett exempel på hur konceptet kan til�lämpas. Detaljerade studier behövs kring
framkomlighet för fordon, siktlinjer, höjdsättning, ledningar i mark osv.
En trädrad längs västra sidan av
Danska vägen för in grönska och ger
stadga åt vägrummet.
Grön säkerhetszon och trädrad
av björk mot vägen, likt längs
befintligt hotell.

Upphöjda planteringar med sittvänliga murar bidrar till att mjuka upp och
möblera vägen, och för in ytterligare
grönska liksom årstidsväxlingar.

En rad med träd och sittmurar
ramar in ytan mellan verksamhetslokalerna och busstorget.

Mellan träd och planteringar finns
plats till av- och påstigning för de
bägge verksamheterna, samt möjlighet för större fordon att vänta på
mötande trafik. Risken för köbildning
ut på väg 153 måste beaktas i det
fortsatta arbetet med utformningen
av ytan mellan byggnaderna.

Murar används som säkerhetsavgränsning mellan trafikytor och
parken, där de långa köerna mot
Gekås ringlar sig i högsäsong.

I linje med murarna med de upphöjda planteringarna följer en enkel
längsgående mur med i riktning mot
Gekås. Muren ersätter räcket utanför
motellet och erbjuder sittplatser samtidigt som det avgränsar vägrummet.

Vidareutveckling koncept:
Konceptet kan också tillämpas på fler ytor inom
centrala Ullared. Markbeläggningen kan exempelvis fortsätta ned mot och längs med Gekås,
fortsätta tillbaka längs Göran Karlssons gångväg och ansluta till mattan kring hotellet och på
så sätt knyta ihop handelsområdet med hotellet
och Danska vägen.
Murarna kan användas för att skapa platsbildningar längs parken och gångvägen, där de
köande kunderna kan slå sig ned en liten bit
från kön en stund. Även här är en trädrad välgörande, men då förslagsvis ett lägre träd med
bredare krona.

Det släta ”golvet” bildar en gemensam yta som prioriterar gående. Det
ger också hotellet en yta att landa i.
Golvet fortsätter ner till Landbogatan
och hjälper till att begränsa Danska
vägens spretiga uttryck.

SITUATIONSPLAN
Skala 1:1000 (A3)

Gestaltningsprogram för Ullared 1:21 m fl • 2018.08.27

11

MATERIAL OCH UTRUSTNING
Material och utrustning ska vara av bra kvalitet
och god beständighet, för att kunna åldras med
värdighet. Enkla och rena former ska eftersträvas,
liksom omsorg om detaljer.

Muren
Muren ska ha ett välarbetat men ändå enkelt uttryck. En variant är
slät betong med något avrundade kanter. Muren kan också kläs in med
trä för ökad sittvänlighet, och förses med arm- och ryggstöd för ökad
tillgänglighet. Träet hjälper till att mjuka upp de annars hårda materialen på platsen. Med oljat eller på annat vis behandlat trä bibehålls den
”mjukare” visuella effekten eftersom träet inte grånar med tiden.

Golvet
Golvet ska tåla tung trafik och stora vridmoment. Det ska också
fungera bra för kundvagnar. Golvet ska läggas i ett mönster som bryter
längsriktningen på vägen. Antingen randigt på tvären i olika kulörer,
eller i spräckligt mönster, se bild nedan. Mötet mellan golv och byggnad och mellan golv och mur är viktigt att ta hand om. Byggnader
och murar ska ”landa” i en beläggning som följer skarven, t ex några
rader gatsten. Gatstenen fungerar som utfyllnad mellan övrig markbe-

läggning och fasad. Fasadliv är sällan helt raka och där kommer även
stuprör och stolpar ner i mark.

Växtligheten visar årstidsväxlingar.

Träden och grönskan
De upphöjda planteringarna ska tillföra grönska och variation genom
en blandning av flerstammiga uppstammade träd/buskträd som kompletteras med en undervegetation i form av låga blommande buskar
och perenner. Det är viktigt att den undre vegetationen är låg och att
träden är uppstammade så att genomsikt och nivåer uppnås.

Belysning
Befintliga armaturer på höga stolpar ska bytas ut mot en mer stadsmässig armatur på lägre stolpe. Armaturerna ska bidra till rumsligheten längs Danska vägen. Detta uppnås om armaturen sitter på en arm,
alternativt i sig själv sticker ut från stolpen.
Enkel sittmur klädd med trä.

Mönster utan längsgående riktning som signalerar torgyta.

12
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Tvärgående linjer mot gatans riktning minskar upplevelsen av en vanlig gata.

Kuber kan också fungera som rumsskapande sitt- och lekvänliga element.

BB

A

AA
B

Exempel på rumsskapande belysningsarmaturer, med eller utan arm.

C

CC

D

DD

Exempel på vegetation i olika nivåer som tillför grönska.

SEKTIONSMARKERINGAR
Skala 1:400 (A3)

Gestaltningsprogram för Ullared 1:21 m fl • 2018.08.27

13

PRINCIPSEKTIONER
På följande uppslag visas principsektioner
för hur marken kring den nya byggnaden ska
anordnas. Måttkedjorna för sektionerna gäller
i just den sektion den är tagen i.

Väster: Danska Vägen mellan befintlig
och ny byggnad
All mark läggs i en nivå, med en gemensam beläggning som
signalerar att gående och bilister rör sig på samma villkor.

met. Mellan planteringarna och byggnaden skapas en vistelseyta
fredad från trafik. Här finns också plats för cykelparkering.

Grönska ska tillgöras genom att en trädrad etableras längs
vägen. Hänsyn måste tas till ledningsstråket på Danska vägen,
som huvudsakligen är förlagt längs vägens östra sida. Längs
vägens östra sida, vid den nya byggnaden, anläggs upphöjda
planteringar med sittvänliga murar som bryter upp vägrum-

Placering av murar behöver ta hänsyn till risken för köbildning
i anslutning till väg 153. Detta måste utredas i detaljprojekteringsskede.

Gångbro som förbinder de båda byggnaderna
Ofasad betongsten som
tål höga belastningar.

Ny byggnad Zon närmast
byggnaden
rymmer samlingsytor

5

I de upphöjda planteringarna föreslås lägre vegetation i kombination med karaktärsfulla små träd och
buskträd.
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Olika mönsterbeläggningar markerar platser.

Plantering varvas
med på- och
avstigningszon

Smal körbana
signalerar låga
hastigheter

3

PRINCIPSEKTION DANSKA VÄGEN A-AA
Skala 1:200 (A3)

6

Trädrad och
på- och avstigningszon

2

Gångyta
närmast
Hotellet

3

Bef
hotell

(m)

Norr: Varbergsvägen/väg 153
För Varbergsvägen finns särskilda restriktioner då den är
en primär transportled för farligt gods. Den är också en s k
rinnväg vid skyfall, vilket ställer särskilda höjdsättningskrav.
Byggnaden måste ligga minst 10m från vägen, och vara
avskild med dike eller annan anordning som kan samla upp
farliga utsläpp. Avåkningsskydd är också ett krav. Stadigvarande vistelse ska ej uppmuntras, varför inga sittmöjligheter
får finnas här.

Ny byggnad

Gångzon
närmast
byggnaden

5

Grön zon med
träd och uppsamlande dike

4.5

Gång- och
cykelväg

3

väg 153/
Varbergsvägen

11.5

Sektionen ska utföras lik den mot det befintliga hotellet, med
längsgående gång- och cykelväg som flankeras av ett vägräcke.
Ett gräsklätt dike utgör buffertzon mellan gångytan längs
byggnadens fasad. Gångzonen är väl tilltagen (5m) och ingår
i det golv som byggnaden ligger på. Mellan gångyta och dike
ska en trädrad med björk sättas, likt längs med det befintliga
hotellet.

Bostadshus

Två olika sorters björk som skulle passa
fint längs Varbergsvägen.

(m)

PRINCIPSEKTION VÄG 153/VARBERGSVÄGEN B-BB
Skala 1:200 (A3)
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Öster: nya verksamhetslokaler och busstorg
En låg mur, som även fungerar som sittyta, skärmar av vistelseyta från
busstorg. Muren ska motverka den otillåtna, längsgående parkeringen
som hindrar busstrafiken. Mot verksamheterna kan muren även kompletteras med planteringsyta för att tillföra mer grönska och variation.

I samma linje som muren placeras en rad med träd
i markgaller. Liksom träden på Danska vägen ska
dessa träd vara höga, smala pelarformer för att inte
hänga ut mot busstorget och samtidigt svara mot
byggnadens skala.
Byggnadens skärmtak fungerar rumsbildande och
tar ner skalan på den höga byggnaden för den som
vistas nära den. Det kompletterar även busstorgets
väntkurar för den som hellre väntar med ryggen mot
en vägg.

Mur med rumslig
effekt och sittyta i
trä, pelarpoppel och
trädgaller. Det är viktigt att markgallret är
kundvagnsvänligt!

PRINCIPSEKTION MOT BUSSTORGET C-CC
Skala 1:200 (A3)

Ny byggnad med
verksamhetslokaler
mot busstorg

Zon för
vistelse vid
verksamheter

6.1
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Mur- och trädrad
skiljer vistelsezon från busstorg

0.4 0.5

(m)

Busstorg

Söder: ny transportväg
Söder om den nya byggnaden kommer en transportväg att öppnas
upp. Sektionen är relativt smal. Här ska inlastning till byggnadens
verksamheter ske. Bussar och andra transportfordon ska kunna
passera ett stillastående fordon. Gatan är enkelriktad.

Beläggningen som är gemensam för gestaltningsförslaget ska
fortsätta i hela gatans bredd, och utgör länk mellan Danska vägen
och busstorget och parken.
Ingen ny grönska eller murar får plats här. Grönska tillförs endast
via den befintliga häcken som står längs motellets fastighet i
dagsläget.

Olika behandling av sten kan
ge effekter i t ex motljus eller
då materialet blir vått, vilket
ökar karaktären på beläggningen. En mönsterläggning
i form av en matta ger golvet
karaktär och gör passagen
mer intressant.
Ny byggnad

Transportväg
mellan ny
byggnad och
motell

6

Motellet

PRINCIPSEKTION SÖDER OM DEN NYA BYGGNADEN D-DD
(m)

Skala 1:200 (A3)
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BYGGNADEN
Byggnaden har en central placering i
samhället, möter busstorget och utgör en
målpunkt på Danska vägen. Byggnaden
och de närmast anslutande ytorna utformas
därför på ett sätt som är värdigt för en
offentlig miljö, förhåller sig till en mänsklig
skala och stödjer folklivet.

Nyckelord

Byggnaden gränsar mot både den mindre
skalan i villabebyggelsen i norr och den
större skalan i handelsområdet, och behöver
därför förhålla sig båda.

•

ÖPPET OCH TRANSPARENT

•

VARIATION

•

OMSORG OM DETALJER

•

ROBUSTHET

Orienteringsfigur

18

Möte med gata och torg - utformningens syfte

Kort om bottenvåningar

För att gatan och platsen ska kännas som en naturlig och attraktiv
del av orten att vistas på utformas byggnaden på ett sätt som stärker
benägenheten att vistas intill den. För att öka upplevelserikedomen
på platsen, som idag kan kännas negligerad och oinspirerande, ska
byggnaden tillföra detaljrikedom och variation, och gestaltningen ska
erbjuda ett stimulerande bidrag i gatumiljön. Byggnaden ska vara välgestaltad och robust, och detaljer och möten omsorgsfullt omhändertagna och vara utformade för en människa som rör sig i gångfart.
Bottenvåningen blir särskilt viktig och har andra gestaltningsprinciper
än de ovanpåliggande våningarna. Principer för bottenvåningen redovisas därför separat från de övre våningarna, som får en egen rubrik.

Människor tenderar uppehålla sig mer och längre intill öppna och
aktiva fasader, vilka även gör att det blir intressant att röra sig längs
en gata eller plats. Öppna och aktiva fasader får fotgängare att sänka
tempot och stanna upp, vilket leder till att fler minuter spenderas på
platsen - mer folkliv genereras alltså. Undersökning från handelsgator
visar att aktivitetsnivån är sju gånger högre framför aktiva fasader än
framför passiva.
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Generellt om byggnadens bottenvåning
Följande rubriker beskriver principer för byggnadens bottenvåning.

För att bidra med aktivitet och händelser till gatan och för
att skapa visuell kontakt mellan människor inne och ute hålls
fasaderna visuellt och rörelsemässigt öppna. Fönster ska ha
transparent glas. Detta bidrar även till att gatan/torget upplevs som tryggare under dygnets alla timmar. Visuell kontakt
mellan receptionen eller lobbyn är eftersträvansvärt. Bottenvåningen och platsen aktiveras genom att dörrar och entréer
placeras mot gata. Zonen mot gatan utformas för att erbjuda
något att se på, sitta på eller stå invid. Man kommer här att ha

tid att uppleva både byggnaden och händelser i gaturummet. Detaljer
och variation i ögonhöjd är viktigt för att skapa ett stimulerande
gaturum människor vill vistas i. Fasaden ska kontinuerligt erbjuda
intryck för den som rör sig runt omkring den. Mått och avstånd ska
hållas stora nog att skapa tydliga, bekväma miljöer att uppehålla sig i
för många människor. Utformningen av byggnadens fasader och dess
detaljeringsnivå, belysning, skyltning etc ska hålla en mänsklig skala
(förhålla sig till människans kropp och sinnen och vara anpassade till
gångfart) och därmed skapa en upplevelserik karaktär som passar för
en kommersiell eller allmänt tillgänglig byggnad, som är del av ett
mindre samhälle.

Funktioner och användning
Med tanke på byggnadens läge i samhället bör det finnas funktioner som är öppna för allmänheten - alltså för andra än gäster - i de

delar som vetter mot gata/torg för att etablera byggnaden som en
del av orten som även lokalbefolkningen kan nyttja. Aktiviteter och
människor på insidan ska synas på utsidan, för att bidra med händelser
och aktivitet och för att öka upplevelsen av trygghet.

mänsklig skala och skärmar av från den större skalan uppåt. Det
erbjuder väderskydd och ett komplement till busskurarna. Minst 75 %
av fasadlängden ska innehålla fönster eller entréer.

Byggnadens fasader

Längs fasaden mot norr kommer inte bara bilister längs väg 153
passera utan även gående och cyklister. Fasaden i bottenvåningen ska
därför utformas för att vara detaljerad och händelserik nog för att vara
intressant att gå invid.

Östra och västra fasaden
Den östra och västra fasaden möter allmänna platser där många
människor rör sig, och där ett större antal kan antas uppehålla sig,
vilket ställer extra stora krav på utformningen. Huvudentrén till verksamheten/er ska ligga öster om Danska vägen för att skapa tydlighet
och för att bidra med aktiviteter och händelser mot gata, och ska ha en
tydligt högre hierarki och dignitet än t ex personalingångar. Skärmtak
föreslås för att skapa ett tydligare gaturum som får en småskalig,

Fasad mot norr

Fasaden ska ha fönster med klarglas mot insidan i den mån detta
är förenligt med riskutredningens rekommendationer. Fönster kan
kompletteras med skyltfönster. Lokalen på hörnet mot busstorget
har fönster mot norr, förutsatt att detta är möjligt med hänsyn till de
riskförutsättningar som väg 153 är förknippad med.
Fasad mot söder
För att fasaden mot söder inte ska bli enformig tillämpas någon form
av händelse i fasaden, t ex uppbrutenhet eller relief. För att gatan ska
upplevas som tryggare nattetid och för att skapa händelser mot gatan
ska fönster förekomma i fasaden. Dessa kan kompletteras med skyltfönster och öppningar mot bakomliggande bilramp. Även ventuella
hotellrum ska ha fönster åt detta håll för att undvika en baksidekaraktär, och för att gatan ska upplevas som tryggare under dygnets alla
timmar. Hörnlokalen mot torget ska ha fönster mot söder.

Byggnadsdelar och materialval
Fasad

Exempel på öppen
och aktiv bottenvåning.
Delarna i trä bidrar med
värme och livfullhet till de
glasade partierna.

Människor är mindre benägna att uppehålla sig invid glatta, släta,
odetaljerade fasader. För att bidra med upplevelserikedom till platsen
ska därför bottenvåningen ha en hög detaljrikedom. Bottenvåningen
ska utföras i trä, tegel eller natursten: robusta material med levande
och varierande yta och behaglig temperatur att röra vid eller luta sig
mot. Uppbrutenhet i form av nischer och öppningar eller relief- och
djupverkan ger liv till fasaden. En vertikal indelning eller rytm får
fasaden att kännas kortare.
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Möten
För att ge gaturummet en väl omhändertagen och gedigen karaktär ska
möten mellan material eller byggnadsdelar samt mellan byggnad och
mark utformas med omsorg.
Entréer
För att skapa tydlighet i gaturummet ska entrésituationer vara tydligt
utformade och väl annonserade. Allmänna entréer ska ges en tydlig
och hög dignitet, och belysning, skärmtak och intilliggande ytor
gestaltas för att förstärka tydligheten. Butikslokalerna har egna, separata entréer.
Fönster

Belysning
passar en kommersiell eller för allmänheten tillgänglig verksamhet
och ska inte kunna misstas för fönster mot hotellrum. Att distribuera
fönster längs fasaden är att föredra framför enstaka stora partier som
lämnar stora fasadpartier slutna.
Skärmtak
På entrésida mot Danska vägen samt busstorget placeras skärmtak på
en höjd om minst 3m längs i princip hela fasadlängden. Djupet på
skärmtaket ska balanseras mot dess höjd. Undersidan ska utformas
omsorgsfullt och ljussätts med fördel för att skapa en välkomnande
plats som upplevs som trygg under dygnets alla timmar.

Samtliga fasader ska ha fönster i klarglas i den mån riskutredningen
tillåter detta. Bottenvåningens fönster ska ha en tydlig dignitet som

Levande yta i trä i
kombination med glasade partier. Mötet med
marken har lösts genom
sockel som samspelar
med markbeläggningen.

Bearbetad tegelfasad. Avslutet med stående stenar
vittnar om ett omsorgsfullt
omhändertagnde av
mötet med marken.

20
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Med syfte att åstadkomma en orienterbar, behaglig och tillgänglig
miljö som upplevs som trygg nattetid utformas belysningen noggrant
för att skapa ett mjukt och varmt upplyst gaturum. Alla sidor runt
hotellet ska belysas. Belysningen ska utformas för att passa gående.
Entréer tydliggörs med belysning. Gatubelysning och fasadbelysning
samordnas till en helhet. För att förstärka gatans gångvänliga och
gedigna karaktär ska armaturer med synlig lykta användas i samspel
med ljussatta ytor.
Skyltning
Gatans gedigna karaktär förstärks ytterligare genom användning av
flaggskyltar eller lösa bokstäver. Vepor eller rörliga skyltar (skärmar
etc) används ej. Fönster kan kompletteras med skyltfönster.

Byggnadens övre våningar
Följande rubriker beskriver principer för byggnadens övre våningar

Byggnadens övre våningar kommer synas på håll och bli ett landmärke. För att byggnaden inte ska upplevas som alltför storskalig och
monotontmåste skalan och utformningen beaktas noggrant.
Principer och materialval
Byggnaden ska upplevas som en harmonisk helhet. Den ska inte vara
brokig men inte heller monoton. Ensidig upprepning undviks därför.
Variationer i fasaden håller en skala som är anpassad för att kunna
läsas på långt avstånd. Byggnaden kommer stå som en solitär och ska

Tak
vara gestaltad för detta. Om element används ska de varieras eller inte
synas på fasaden, och skarvarna gestaltas omsorgsfullt.
För att undvika skarpa solreflexer och bländning bör högblanka
material begränsas, och i de fall de förekommer gestaltas och studeras
noggrant.

För att skapa ett sammanhållet och harmoniskt uttryck samlas teknik
och installationer på taket som syns utifrån i inbyggnad, vilken gestaltas med husets övergripande form. Eventuella anordningar som inte
kan rymmas i sådan inbyggnad ska anpassas i material och färg.

Fönster kan - om sättningen är monoton - delas upp med varierande
poster eller förskjutningar i djupled.
Motiv över flera våningar eller i sidledes enheter används med fördel
för att bryta upp skalan.
Rummen mot den södra fasaden har fönster mot söder.

Undersida skärmtak med
trä och infälld belysning.

Element med variation.
Skalan bryts ner av volymförskjutningar i djupled i
fasaden. Placeringen av
fönster varieras. Fasaden
av trä ger ett varmt och
levande intryck.
Skagershuset, Årsta.
Foto: Moelven Byggmodul
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