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INLEDNING

SYFTE
Kvalitetsprogrammet ska användas 
som ett verktyg i kommande 
planering och gestaltning genom att
presentera ett antal gestaltnings- 
principer  för områdets olika delar. 
Dessa är att se som vägledning för 
hur de nya offentliga och allmänna 
ytorna och bebyggelsen inom 
planområdet bör gestaltas så att de 
tillsammans kan bidra till att den 
nya bebyggelsen på ett attraktivt och 
klokt sätt förvaltar områdets kvalitéer 
och att viktiga siktlinjer mot tex. 
kyrkan bevaras.

Gestaltningsprinciperna för de 
offentliga rummen och bebyggelsen 
inom planområdet har tagits 
fram inom ramen för Detaljplan 
för Ullared 2:2. Principerna har 
som uppgift att vara vägledande i 
gestaltnings- och projekteringsfrågor 
som uppstår längs vägen från plan 
till färdigt byggprojekt. 

AVGRÄNSNING
Detta PM om gestaltning  innehåller 
inga dimensionerande ritningar eller 
volymer utan är baserat på input från 
tidigare skiss- och planprocess.

I uppdraget att ta fram gestaltnings-
principerna  har det följaktligen 
inte heller ingått att lösa tekniska 
frågeställningar så som trafik och 
dagvatten.

Illustrationsplan ny bebyggelse
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OMRÅDET
Planområdet utgörs av två äldre 
villaträdgårdar som består av 
gräsmattor, buskar och några större 
träd. I övrigt består området av 
bebyggda ytor samt av grusade och 
asfalterade körytor och parkeringar. 
Topografin inom planområdet är i 
huvudsak flackt men området sluttar 
något från den norra delen till den 
södra delen av planområdet. 
Området består av en blandning 
mellan hårdgjorda ytor och grönytor 
med en äldre bebyggelse som vittnar 
om äldre tider i Ullared.

Tre träd med naturvärden finns 
i området och dessa ska enligt 
planförslaget bevaras. 

Området ligger mittemellan 
Gekås stora varuhus och Ullareds 
kyrka samt innehåller två viktiga 
stråk: Göran Karlssons väg och 
Persgårdsvägen. 

NULÄGE 

Gekås
kyrkan

Planområdet

GATOR, STRÅK
I nuläget är gångstråk och gaturum 
otydliga, framför allt längs med 
Persgårdsvägen där gångstråket leds 
in via en privat parkering.

GRÄNSSNITT
Idag är gränserna mellan plan- 
området och dess olika delar ibland 
otydliga vilket gör det svårt att utläsa 
vad som är offentligt och vad som 
är privat inom området. Gränserna 
till omgivande områden är ibland 
otydliga och ibland utformade på 
ett mindre tilltalande sätt med höga 
stängsel.

Persgårdsvägen
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PRINCIPER FÖR 
GÖRAN KARLSSONS VÄG

GESTALTNING
Gaturummet bör upplevas som helt 
offentligt och tillgängligt för alla, 
hela vägen från den stora målpunkten 
vid Gekås huvudentré till busshåll-
platsen vid torget.

Marken kan utformas med en belägg-
ning av asfalt med inslag av ofasad 
betongsten som läggs i mönster för 
att skapa en visuellt intressant miljö.

I detaljplanen möjliggörs både ut-
byggnad av motell med möjlighet till 
handel i bottenplan. Om motell även 
är i bottenplan bör grönska tillföras i 
upphöjda planteringar mellan lägen-
heternas uteplatser och stråket samt 
mellan lägenheternas uteplatser och 
torgmiljön.

I de upphöjda planteringarna föreslås 
lägre vegetation i kombination med 
karaktärsfulla små träd eller busk-
träd.

Göran Karlssons väg sträcker sig 
från busshållplatsen i centrala 
Ullared ända fram till Gekås 
huvudentré vilket gör stråket 
till särskilt viktigt stråk som bör 
gestaltas med stor omsorg. Vid 
varuhusets högsäsong leds köerna 
bl. a. in på Göran Karlssons väg, 
vilket gör att gestaltningen mellan 
den nya byggnaden och stråket är 
viktig.

SKALA
I ett storskaligt handelsområde 
måste den mänskliga skalan värnas. 
Det innebär exempelvis omsorg om 
avstånd mellan byggnadskroppar och 
olika målpunkter genom att upp-
märksamma siktlinjer och detaljer 
som markbeläggning, möblering och 
belysning. Detta blir särskilt viktigt 
vid Göran Karlssons väg där plan-
områdets nya bebyggelse möter ett 
gångstråk för fotgängare som löper 
från busshållplatsen vid torget till 
Gekås huvudentré. 

Det är viktigt att ytan närmast Gekås 
entré utformas för att bli en välkom-
nande och aktiv plats.
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Göran Karlssons väg

Referens exempel betongsten och asfalt



GESTALTNING
Längs Persgårdsvägen tillskapas en 
ny gångstråk som måste markeras på 
ett tydligt sätt så att fotgängare och 
biltrafik separeras. Gångstråket bör 
vara väl tilltagen och tydligt marke-
rad. För att tydligt visa vad som är 
allmänt och vad som är till för boen-
de samt gäster på motellet bör ett väl 
gestaltat område tillskapas mellan 
Persgårdsvägen och  kvartersmarken. 
På de ställen där det finns befintliga 
häckar och träd bör detta om möjligt 
bevaras.

NÄRHET
Förbindelser mellan olika målpunkter
ska vara gena och väl utformade. 
Detta har betydelse inte bara för 
trivsel utan även för trafiksäkerheten 
då människor har en tendens att gena 
över t.ex. körbanor om inte deras väg 
är den kortaste.
Genom att skapa trivsamma stråk, i 
samklang med en god orienterbarhet 

Angöring med bil till planområdet 
sker via den lokala gatan 
Persgårdsvägen som ansluter från 
väg 154, Falkenbergsvägen, norr 
om kyrkan. Vid in- och utfarten 
mot väg 154 finns en busshållplats 
och en kundvagnsparkering vilket 
innebär att många gående på 
Persgårdsvägen har kundvagnar. 
Detta är något som bör beaktas i 
planeringen.

skapas närhet i den lilla skalan. 

GÅNGSTRÅK
Tydlighet i gaturummet mellan gatan 
och det nya gångstråket är viktigt för
upplevelsen av Persgårdsvägen. 

Gångstråket bör vara tydligt utfor-
mat hela vägen från huvudentré 
området till busshållplatsen på väg 
154 och alltid ha tydligt markerade  
övergångszoner både vid korsande  
in-och utfarter samt Kyrkovägen. 
Gångstråket avgränsas från körbanan 
genom antingen smågatsten eller 
GCM-platta som läggs på en högre 
nivå än asfalten för att undvika att 
kundvagnar rullar ut i körbanan.

Under dygnets mörka delar bör  
gångstråket vara upplyst med belys-
ning för gående. Fasader och kvar-
tersmark intill gångstråk ska gestaltas 
med utgångspunkt i trygghet och 
trivsel för fotgängare.

PRINCIPER FÖR 
PERSGÅRDSVÄGEN
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Persgårdsvägen



PRINCIPER FÖR 
NY BEBYGGELSE

ENTRÉER OCH 
UTEPLATSER
Den nya motellbebyggelsen har en 
tydlig fram- och baksida. Det är av 
stor vikt att bebyggelsen placeras 
med det offentliga stråket utmed 
Göran Karlssons väg och loftgångs-
sidan in mot parkeringsytan som har 
karaktären av en halvprivat gård. 

Övrig ny bebyggelse ska ha loftgång-
ar mot parkeringsytorna och uteplat-
ser mot Persgårdsvägen, Högvadsån 
och kyrkomiljön.

GRÄNSSNITT
Gränsen mellan offentliga och 
halvprivata ytor bör vara tydligt 
definierad. Gränsen för kvarteren bör 
markeras med låga häckar eller träd-
rader. I gränsen mellan planområdet 
och befintliga bostadsgårdar bör stor 
omsorg läggas på gestaltningen med 
tanke på både de boende och gäster-
nas upplevelse.

 Delar av planområdet avgränsas i 
nuläget med ett enkelt stålstängsel. 
Avgränsningen bör kompletteras med 
klätterväxter på stålnätet, alternativt 
ersättas med en attraktivare gestalt-
ning av gränsen i trä.

GESTALTNING
Fasadmaterial och färgsättning 
bör hållas inom en sammanhållen 
färgskala och ett fåtal material, så att 
bebyggelsen upplevs som en mjuk 
övergång mellan intilliggande bebyg-
gelse, kyrkan och handelsområdets 
storskalighet och starka kulörer. 

En lugn och begränsad färgpalett bör 
tillämpas på fasaderna. Gestaltning 
av fönster, balkonger, entréer och 
övriga byggdetaljer ska behandlas 
med omsorg. 

Den nya bebyggelsen som planeras 
är två till tre våningar hög och har 
en mänsklig skala i förhållande till 
det storskaliga handelsområdet.
En viktig siktlinje från Gekås 
huvudentré mot kyrkan bevaras i 
planförslaget  och stärker kopplingen 
till den äldre kulturmiljön i området.
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Referensbild motell




