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INLEDNING
Syfte med gestaltningsprogrammet
Det här gestaltningsprogrammet är en bilaga till detaljplanen för
Tröinge 15:1, Korset, och anger principer för utformning av allmän
plats samt hur bebyggelsen inom kvartersmark bör förhålla sig till
allmän plats. Programmet syftar dels till att vara ett stöd vid utformning av de offentliga platserna inför projektering, och dels till att
utgöra ett underlag vid utforming av kvartersmark och hur denna
möter allmän platsmark.

Sammanfattning från inledande workshop
Som en uppstart för arbetet med detaljplanen och gestaltningen
av området genomfördes den 27 april 2018 en workshop med
representanter från berörda kommunala förvaltningar, Falkenbergs
näringslivsbolag, intressenter samt konsulter. Workshopen syftade
till att identifiera vilka olika intressenter som berörs av en utveckling av området och vad respektive intressent har för behov och
önskemål.
Under workshopen blev det tydligt att en utveckling av området berör flera olika grupper. På grund av läget intill stationen och större
vägar och bostadsområden berörs några av nedanstående intressenter, vilka var och en har lite olika behov och preferenser.
Gående som rör sig i området
• Den största strömmen av fotgängare rör sig till och från tågen
och bussarna och väljer helst de genaste och snabbaste vägarna.
• I takt med att området blir utbyggt kommer fotgängare röra sig
bland bebyggelsen och i viss mån ut i landskapet för kortare
promenader.
Cyklister som rör sig i området
• Längs huvudcykelstråket rör sig cyklister snabbt på genomfart
längs med Kilavägen.
• De flesta är sannolikt på väg till och från tågen och behovet är
stort av cykelparkering nära plattformarna.
• I takt med att området blir utbyggt kommer cyklister med målpunkt i området röra sig på gatorna.
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Boende i närheten
• I det nybyggda bostadsområdet norr om stationen kommer de
boende kunna dra nytta av service som etableras i anslutning
till stationen och de nya verksamheterna.
• Trafiken på Kilavägen kan komma att utgöra en källa till konflikter. Utformning av gatumiljön bör därför ske med fokus på
trygghet och säkerhet.
Tågresenärer
• Tågresenärerna är en heterogen grupp med allt från pendlare
i högt tempo och med snäva tidsmarginaler, till långresenärer
med mycket packning och gott om tid.
• För någon som anländer Falkenbergs station för första gången
är det viktigt att snabbt kunna orientera sig. Utformningen av
området styr i hög grad hur det första intrycket blir.
Bilister
• På väg 154 passerar bilar i hög fart och uppfattar endast områdets byggnader, belysning och skyltning ur ögonvrån.
Exploatörer och verksamhetsutövare
• För den som etablerar sig i området är en rad aspekter betydelsefulla, t ex att utformningen av området bidrar till trivsel för
framtida hyresgäster, kunder och anställda.
Samtalen under workshopen har bildat utgångspunkt för gestaltningsprogrammets struktur och detaljering.
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ÖVERGRIPANDE
GESTALTNINGSPRINCIPER
ÖVERGRIPANDE
Stationsnära och stadsmässigt
GESTALTNINGSPRINCIPER
Grundläggande för hela området är att det har ett stationsnära
läge. Gestaltningsmässigt eftersträvas en stadsmässighet vilket i
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En ordnad utsida och en brokigare insida
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Utsidan utgörs av områdets
entréer och omkringliggande
rörelsestråk.
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INSIDAN

Utformningen av utsidan ska bidra till att skapa ett sammanhållet
område med tydliga kvarter och rum som tål att exponeras mot
dem som snabbt passerar längs rörelsestråken.
Utformningen av insidan ska bidra till att de olika verksamheter
som etableras i området ska kunna fungera och utformas utifrån
sitt och sina anställdas behov av utemiljö, resor, logistik, angöring
och parkering. De som verkar och besöker området ska uppleva
det som vänligt, tryggt och praktiskt. Det är positivt med verksamheter som kan bidra till att förse området med närservice och bidra
till ett visst mått av gatuliv.
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Utsidan utgörs av områdets
entréer och omkringliggande
rörelsestråk. Insidan utgörs
av Violinvägen.
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Området gestaltas utifrån principen om en ordnad utsida där byggnaderna placeras utmed rörelsestråken och en friare och brokigare
insida där utformningen tillåts följa verksamheternas individuella
funktioner.

INSIDAN

Västku

INSID

UTS

Insidan utgörs av Violinvägen.
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Ins

Mötesplats i stationsnära läge
Området gestaltas utifrån principen att kommersiella och publika verksamheter bör etableras i stationsnära läge. Etablering av
sådana verksamheter bör därför ske i områdets södra del, som
vätter mot stationen, och i synnerhet i områdets sydöstra hörn,
som har bäst möjlighet att annonsera sig mot stationen. Här är det
gångavstånd för såväl resenärer och pendlare som för kunder och
anställda samt boende.
I det sydöstra hörnet av kvarteret skapas en attraktiv möteplats
för både boende, kunder, besökare och förbipasserande. Här ska
finnas plats för en torgyta med plantering och möjlighet till uteservering som ger anledning att stanna upp på platsen.
Gestaltningen på kvartersmark och allmän platsmark ska överensstämma. Torgytan ska vara en omsorgsfullt gestaltad miljö som
uppmuntrar till vistelse med medvetna materialval, inslag av vegetation samt utrustning i form av sittplatser och belysning.
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Mötesplats norr om stationen
inkluderar torgyta söder om
kvarteret samt gångvägar och
utformning av området som
leder till plattformarna och tunneln under järnvägen.
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GATOR
Huvudgata - Kilavägen
Kilavägen är områdets huvudgata och ska vara attraktivt för de
många förbipasserande och samtidigt tryggt för de boende.
Kilavägen ska vara ”ansiktet utåt” för verksamheterna, fungera
som ett samlande stråk för alla trafikslag samt binda samman
verksamhetsområdet och bostadsområdet. Körbanor, gång- och
cykelbana, belysningsmaster samt trädallé är redan anlagda och
gestaltningen tar därför sin utgångspunkt i detta.
Bebyggelse
I detaljplanen regleras att verksamhetsbyggnaderna ska placeras
utmed Kilavägen samt mot den södra delen av Violinvägen. Syftet
med det är att skapa tydligt avgränsat gaturum och att ge verksamhetsområdet en sammanhängande fasadsida.
Samtliga plan i byggnadernas fasader mot Kilavägen och södra
delen av Violinvägen ska ha fönster. I bottenvåningarna ska transparenta delar överväga för att främja en god kontakt mellan inne
och ute. Det är positivt med en interaktion mellan verksamheterna och utemiljön, med plats för t ex caféstolar, cykelställ, bänkar,
blomsterkrukor i anslutning till entréerna.
Med aktiva bottenvåningar ökar den upplevda trygghetskänslan
samtidigt som upplevelsen av ett levande stråk förstärks för dem
som passerar längs gatorna. Entréer bör placeras ut mot Kilavägen och mot södra delen av Violinvägen för att ytterligare befolka
gatan.
Vegetation
Svackdiket för dagvatten på Kilavägens västra sida avgränsas
av en trottoar för gående utmed verksamhetsområdet. Svackdiket
ger möjlighet att utveckla ekosystemtjänster och kan såväl rena
och fördröja vatten som bidra till en positiv upplevelse av området.
Det ska vara omsorgsfullt gestaltat med medvetna växtval för att
höja upplevelsevärdet.
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Markbeläggning
Markbeläggningen bör ha en högre detaljeringsgrad i entrézoner
och vid övergångar och övergångsställen. Kvartersmarken mellan
trottoaren och verksamheterna föreslås vara planterad och omsorgsfullt gestaltad alternativt hårdgjord i de fall som entréer vetter
mot Kilavägen.

verksamhet
2-4 våningar

Belysning
Belysningens utformning är viktig för både orienterbarhet och förkänslan av trygghet. Befintlig mastbelysning föreslås kompletteras
med belysning av enskilda träd, vilket skapar en varierad upplevelse under kvällstid. Svackdike och ny trottoar föreslås belysas
med armatur på lägre höjd, icke bländande, för att skapa ett tryggt
stråk.

verksamhet
2-4 våningar

bostäder
2-5 våningar

Principiell måttkedja huvudgata - Kilavägen sedd norrut

Gestaltningsprogram TRÖINGE 15:1 (Korset) - Antagandehandling

9

Förbipasserande väg - Länsväg 154
Bebyggelse
I detaljplanen regleras att verksamhetsbyggnaderna ska placeras
ut mot väg 154. Bebyggelsen bör ges en omsorgsfull gestaltning
med en väl avvägd detaljeringsgrad anpassad till att bilarna passerar området i hög hastighet. Storskaliga volymer bör visuellt
brytas ner i skala och byggnadernas fasader ska i alla plan ovan
bottenvåningen förses med fönster. Skyltar bör placeras på byggnadernas fasader framför att placeras på stolpar på marken framför byggnaderna. Området mellan byggnader och kvartersgränsen mot väg 154 i väster ska planteras och får inte användas för
parkering eller upplag.
Vegetation
I zonen närmast väg 154 ska marken hållas planterad. Syftet är
att säkerställa en sammanhängande grön karaktär längs väg 154.
I huvudsak handlar det om låg vegetation som inte begränsar annonseringsmöjligheterna på byggnadernas fasader.

Lokalgata - Violinvägen verksamhetsområdets insida

Violinvägen går genom verksamhetsområdets insida och förhållningssättet är att verksamheterna får utformas fritt efter funktion.
Bebyggelsen och övriga anläggningar kan placeras på valfritt sätt
i förhållande till Violinvägen och fastigheterna utformas utifrån
det enskilda behovet av logistik, angöring och parkering. Vägen
utformas med smala körbanor och med breda trottoarer på vardera
sidor. Cyklister delar körbanan med biltrafikanterna.
Belysning
Violinvägen bör förses med belysning som gör det tryggt att röra
sig utmed vägen på kvällen. Belysningen bör lysa upp för de olika
trafikslagen samt den närmsta omgivningen för att skapa överblick
utmed vägen.

verksamhet
2-4 våninga

Måttkedja Violinvägen inne i verksamhetsområdet.
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ENTRÉ - PLATS & STRÅK
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Måttkedja Violinvägens södra del (mot Västkustbanan) sedd västerut.
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Måttkedja Violinvägen mot järnvägen
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Referensbilder dagvattendam med ordnad vegetation.

Belysning
Belysningen ska skapa trygghet för dem som rör sig i utkanten av
parken och i kopplingen mot stationen. Utöver detta kan enskilda
träd och element ljussättas inne i parken för att skapa en upplevelse från järnvägen.

Referensbilder; dagvattendammar med ordnad vegetation.
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4m

6,5 m

1,5 m

2,5 m

2,5 m

PARKERING
parkering
De viktigaste utgångspunkterna för gestaltningen av parkeringen
Pendlarparkeringen bör få en
är att skapa överblick och trygghet. pendlarparkeringen
sammanhållen gestaltning med parken och entréplatsen på Violinvägen.
p

Pendlarparkeringen mot järnvägen ska utformas med gena och
pendlarparkeringen
stationen som kopplas samman med
lättillgängliga gångstråk till stationen.
entréstråket.
5m
5m
Vegetation
Vegetation ska utgöras av låg buskvegetation och/eller träd,
Vegetationen
Fastighet, Tändstiftet 1
Vägområde, Värnamovägen
Vegetationen
ska
utgöras avfrilåg
och/eller
träd,
båda
alternativen
sikt
i ögonhöjd.
4 m möjliggör
6,5
mbuskvegetation
1,5 m
2,5 m
2,5 m
båda alternativen möjliggör fri sikt i ögonhöjd.

p

Parkering anordnas främst
nära stationen men detaljplanen möjliggör parkering även i den norra delen
av området nära infarten
väg 154.
från 154an.
4m

4m

5m

0,5 m 3 m

2,5 m

5m

12 m

Buskar och träd i kombination möjligör mycket grönska men säkerställer
fri sikt
i ögonhöjd.
Fastighet,
Tändstiftet 1
Vägområde, Värnamovägen

Låg buskvegetation
gömmer0,7undan
bilarna visuellt
med bibehållen
över5m
m
6,5 m
0,7 m
blick.

5m

Markbeläggning
4m
4m
0,5 m 3 m
2,5 m
12 m
Markbeläggningen på parkeringen ska vara sammanhållet gestalmarkbeläggningen
tad med parken och entréplatsen på Violinvägen.
Belysning
dem
som
Belysningen ska framförallt skapa trygghet för de
som
rörrör
sigsig
till
5 msina
0,7 vilket
m
6,5
m skapas
0,7 m
5m
till och
från
sina
bilar
vilket
med
allmänbelysning
över
och
från
bilar
kankan
skapas
med
allmänbelysning
över
parkeringen. Det är även viktigt att ingångarna till parkeringen är
upplysta för bra orienterbarhet.

Gestaltningsprogram
TRÖINGE
15:1
(Korset)
- Antagandehandling
Gestaltningsprogram
Tröinge
15:1
- Samrådshandling
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BEBYGGELSE
Stadsmässighet eftersträvas i området med täta och tydliga kvarter
där den högsta bebyggelsen placeras närmast stationen. Stadsmässighet uppnås även genom robusta material för ett sammanhållet område. Gestaltningsprincipen innebär att de publika delarna av
bebyggelsen ska vara ordnade men att de privata tillåts vara mer
brokiga.
Bebyggelsen ska utformas så att det är tydligt vilken byggnad eller
vilka delar av byggnader som innehåller verksamheter eller service.

Byggnader ut mot Kilavägen och södra Violinvägen

I detaljplanen regleras att verksamhetsbyggnaderna ska placeras
utmed Kilavägen samt mot den södra delen av Violinvägen. Syftet
med det är att skapa tydligt avgränsat gaturum och att ge verksamhetsområdet en sammanhängande fasadsida.
Samtliga plan i byggnadernas fasader mot Kilavägen och södra delen av Violinvägen ska förses med fönster. I bottenvåningarna ska
transparenta delar överväga för att främja en god kontakt mellan
inne och ute. Samtidigt skapar det en aktiv bottenvåning som är en
god förutsättning för känslan av trygghet samtidigt som det främjar
interaktion mellan verksamheterna och utemiljön.
Entréer bör placeras ut mot Kilavägen och mot södra delen av Violinvägen för att ytterligare befolka gatan. Utformningen av entréerna
ska ske med omsorg. Utemiljön i anslutning till entréerna bör utformas med t ex cykelställ, bänkar och ordnad grönska. Utformingen
av entrén till torgytans/entréplatsen är särskilt viktig

Byggnader ut mot entréplatsen
Närmast järnvägen medges en högre bebyggelse. I bottenvåningen
ska det finnas olika typer av service för resenärer, verksamma samt
närboende. Mot stationen finns en bredare zon av prickmark på
kvartersmark som syftar till att innehålla publika ytor för verksamheterna. Entréer och fönster ska placeras ut mot denna zon.
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Gestaltningsprogram TRÖINGE 15:1 (Korset) - Antagandehandling

Byggnader ut mot väg 154

I detaljplanen regleras att verksamhetsbyggnaderna ska placeras
ut mot väg 154. Bebyggelsen bör ges en omsorgsfull gestaltning
med en väl avvägd detaljeringsgrad anpassad till att bilarna passerar området i hög hastighet. Storskaliga volymer bör visuellt brytas
ner i skala och byggnadernas fasader ska i alla plan ovan bottenvåningen förses med fönster. Skyltar bör placeras på byggnadernas fasader framför att placeras på stolpar på marken framför
byggnaderna.

Byggnader ut mot Violinvägens insida

Violinvägen går genom verksamhetsområdets insida och förhållningssättet är att verksamheterna får utformas fritt efter funktion.
Bebyggelsen och övriga anläggningar kan placeras på valfritt sätt
i förhållande till Violinvägen och fastigheterna utformas utifrån det
enskilda behovet av logistik, angöring och parkering.

Gestaltningsprogram TRÖINGE 15:1 (Korset) - Antagandehandling

15

