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Vad är ett gestaltningsprogram
En orts karaktär består av byggnader och av utrymmet mellan dem.

Utrymmet mellan byggnader beskriver rum. Dessa rum kan vara off entliga, halvprivata 
och privata. Off entliga rum är vanligtvis torg, parker och gator. I dessa rum delar alla 
lika och har samma rättigheter och skyldigheter. Halvprivata rum uppstår eller skapas 
i en övergångszon. I ett bostadsområde kan halvprivata rum vara gemensamma för de 
boende men inte till för alla. Halvprivata rum är viktiga i bostadsområden för att de 
boende ska kunna skapa en gemenskap, men problematiska i en centrummiljö eftersom  
de upplevs som privata för utomstående. Det tredje och sista rummet i den bebyggda 
miljön är det privata rummet. Balkongen eller trädgården och uteplatsen tillhör det 
privata rummet, där alla utom bostadens invånare är utomstående.

Ett rum inomhus så väl som utomhus defi nieras av väggar, golv och tak och det kan 
möbleras. Golvet är markbeläggningen, väggarna är byggnaderna och i vissa fall 
växtlighet, taket kan defi nieras av byggnaders höjder, takkronor eller belysning, till 
möbler räknas parkbänkar, blomsterarrangemang, cykelställ, papperskorgar, buskar, 
belysning, konst och lekredskap. 

Ett gestaltningsprogram anger riktlinjer för hur rummets olika delar ska utformas för 
att skapa förutsättningar för attraktiva och väl fungerande off entliga rum som andas 
omtanke. 

Riktlinjerna kan omfatta materialval, formspråk och färgsättning.

GOLV
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G
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G
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Beskrivning av rum
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Varför behövs ett gestaltningsprogram
Den miljö vi vistas i påverkar vårt välbefi nnande. Genomtänkta, omsorgsfullt 
utformade och väl fungerande off entliga rum kan höja livskvaliteten för boende och 
göra samhället mer attraktivt.

Ett av de miljökvalitetsmål kommunen ska uppnå är God bebyggd miljö. Sveriges 
regering har fastställt en rad preciseringar av miljökvalitetsmålen. God bebyggd 
miljö syftar enligt dessa preciseringar till att skapa en hållbar bebyggelsestruktur 
och samhällsplanering med perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och 
hälsorelaterade frågor. Infrastrukturen ska anpassas till människors behov och ta 
hänsyn till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. Kollektivtrafi ken och 
gång- och cykelvägar är attraktiva, säkra och eff ektiva. Natur- och grönområden 
med god kvalitet och tillgänglighet fi nns i närhet till bebyggelsen. Det kulturella, 
historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, 
platser och landskap bevaras, används och utvecklas. Den bebyggda miljön ska ge 
skönhetsupplevelser och trevnad och ha ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur. Ytterligare preciseringar uttrycker riktlinjer för människors hälsa 
och säkerhet och hushållning av resurser. Beskrivningen fi nns i sin helhet på www.
miljomal.se.

Ett gestaltningsprogram behövs för att skapa en gemensam målbild för hur kommunen 
ska uppnå miljömålet God bebyggd miljö och kan fungera som hjälp för att förtydliga 
innebörden av detaljplanens bestämmelser eller ge exempel på lösningar som uppfyller 
detaljplanens bestämmelser.

Vad är identitet och hur bevarar vi den. källa: www.leewardists.com 
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Hur fungerar ett gestaltningsprogram
Varje dag fattar kommunen och andra aktörer beslut som påverkar upplevelsen 
och användningen av de off entliga rummen. Sambandet mellan utformningen och 
användningen av det off entliga rummet är noga studerat. 

De riktlinjer som presenteras i ett gestaltningsprogram ska ses som en hjälp att fatta 
beslut som innebär att orten kan utvecklas i den riktning vi gemensamt har kommit 
överens om. Det gäller i beslut om att köpa in parkbänkar, soptunnor, vilka träd som 
ska planteras, hur fasader ska utformas när bygglov beviljas, hur markbeläggningen 
ska utformas och hur skyltning ska utformas. För att förtydliga kommunens 
intentioner kan det vara lämpligt med dokument som förtydligar olika delar av ett 
gestaltningsprogram så som till exempel skyltpolicy och möbleringspolicy.

5 principer som påverkar hur vi upplever ett offentligt rum. 
källa: Trafik för en attraktiv stad - underlag till handbok, utgåva 3 (ltab, maj 2015)

Förhållanden som förhindrar social kontakt Förhållanden som förmedlar social kontakt

Åtskillnad Samling/överlappning

Långa avstånd Små avstånd

För höga hastigheter Låga hastigheter

Nivåskillnader Inga nivåskillnader

Bristande rumslig  
orientering

God rumslig  
orientering

r

g
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Goda exempel: Södra Hamnplan, november 2017

Tätare, mer levande och gångvänligt - En sammanställning av 
tankar och idéer från programsamråden.
Planprogram Färjestaden har varit ute på två samråd, hösten 2016 och vintern 2018. 
Under dessa samråd fördes många diskussioner med referensgrupper, styrgrupp, 
arbetsgrupp och allmänheten om Färjestadens identitet och hur det skulle kunna 
upplevas att röra sig i Färjestaden. Dessa tankar och idéer ligger till grund för 
gestaltningsprogrammet.

Stor enighet rådde om att det framtida Färjestaden ska ses som en välkomnande entré 
till Öland och förknippas med en sommar- och hamnstad. Detta önskades skapas 
med en tätare, mer levande, gångvänligt tätort där det i ett samlat centrum fi nns en 
blandning av bostäder och verksamheter.

De idéer som framkom om att göra det enklare och roligare att röra sig till fots 
genom tätorten handlade mycket om skapandet av fl er målpunkter, varierad och 
vacker arkitektur i en mänsklig skala med något som kan locka oss att gå vidare 
så som off entlig konst, inblickar och utblickar. Under samråden har det särskilt 
uppmärksammats att det behöver bli mer promenadvänligt mellan de centrala 
punkterna Hamnplan, Ölands Köpstad och Storgatan och att det behövs fl er säkra 
övergångar över vältrafi kerade vägar. Generellt framkom tankar om att bilarna har 
allt för framträdande roll i Färjestadens off entliga rum. Den befi ntliga gatubelysning 
och träden längs de centrala delarna av väg 943 och Storgatan uppskattas och bidrar 
till att förtydliga gaturummet och minska den visuella påverkan av trafi ken. Att vända 
byggnaders framsidor ut mot väg påverkar också upplevelsen av och hastigheten på 
trafi ken. 

Det framkom en tydlig önskan om blandning från alla parter. Med blandning avsågs 
dels en blandning av bostäder och verksamheter dels en blandning mellan olika 
former av boende. Tankar om fl er och mer användbara off entliga rum diskuterades. 
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Goda exempel: Strandpromenaden, maj 2016

Goda exempel: Dämmet, november 2017

De rum som nämndes var ett levande torg, en botanisk trädgård och en lekplats med 
järnvägstema vid stationshuset vid sidan om skridskobanor, hundgårdar, boulebanor 
och välskötta parker. 

Viktigt för Färjestadens identitet ansågs de äldre byggnaderna vara såsom 
hamnmästarbostaden på södra hamnplan, järnvägsstationen, järnvägshotellet 
och posthuset på paradistomten och motorvagnsstallet tillsammans med 
buss- och lastbilsgaraget mellan väg 943 och Lokstallsgatan. Diskussioner om 
byggnadsvolymernas täthet och skala gick från högt till lågt. Vissa ansåg att det 
skulle kunna vara höga hus överallt och att 10 - 12 våningar var lagom, andra tyckte 
att skalan skulle vara mer mänsklig och ansåg att 3 - 4 våningar var lagom. Större 
samstämmighet rådde dock om att skalan söder om Storgatan skulle ta hänsyn till de 
befi ntliga äldre byggnaderna och i det närmaste total samstämmighet rådde om att 
ingen ny bebyggelse skulle tillåtas väster om väg 943.
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Tätare
Täthet handlar dels om befolkningstäthet dels om hur stora de off entliga rummen 
är. I en större stad med större befolkningstäthet kan även större off entliga rum 
upplevas befolkade. Kartläggning av off entliga rum med ett väl fungerande stadsliv 
visar att det inte i första hand är höga hus som skapar hög befolkningstäthet. Många 
befolkningstäta stadsdelar består av bara 3 - 4 våningar. 

I Färjestaden kan inte befolkningstätheten mäta sig med en större stads. Här är det 
extra viktigt att de off entliga rummen blir lagom stora så att människor som rör sig i 
rummet blir väl synliga. 

Enligt undersökningar och forskning främjar små avstånd social kontakt och synlighet. 
Social kontakt och synlighet skapar social hållbarhet.

ökad stadsmässighet

Vind och sol är två viktiga parametrar att ta hänsyn till vid förtätning. En hög byggnad 
påverkar skuggningen av omkringliggande bebyggelse i större utsträckning än en låg 
byggnad. Vinden leds upp över en låg och tät bebyggelse men fångas in och förstärks 
av en gles och hög bebyggelse.

En ort upplevs mer levande om den är tätare.

Avstånd påverkar hur vi upplever ett offentligt rum. 
Källa: Trafik för en attraktiv stad - underlag till handbok, utgåva 3 (ltab, maj 2015)

Långa avstånd Små avstånd

Förhållanden som förhindrar social kontakt Förhållanden som förmedlar social kontakt

Rum kan avgränsas av växtlighet och belysning och möbler. På så sätt skapas så 
kallade rum i rummen. Men om ordet täthet inbegriper stadsmässighet är det rummen 
som skapas mellan byggnadernas fasader som behöver studeras för att uppnå rätt 
skala. Höjden på byggnader påverkar hur stora de off entliga rummen behöver vara. Ett 
rum med högre i tak behöver vara större på marken för att solen ska nå ner och för att 
proportionerna på rummet ska kännas harmoniska.
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källa: ? Gehl KOLLA

Samma mängd golvyta i 12, 6 och 3 våningar med skuggning vårdagjämningen klockan 14

Vindturbulens invid höga hus förstärks i blandad hög och låg bebyggelse.

Vind leds upp över en tät och låg bebyggelse men fångas in och förstärks av en spridd och hög 
bebyggelse. 
Källa: Livet mellem husene, Jan Gehl (Arkitektens forlag 1980)
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Mer levande
Konsten att befolka off entliga rum är väl studerad, men ett rakt svar på varför vi 
föredrar vissa platser framför andra fi nns inte. Vissa hävdar att människor lockar 
människor. Många är dock överens om att en tydlig prioritering av det sociala livet 
i det off entliga rummet framför enstaka byggnader och trafi klösningar är en viktig 
faktor. Platser med en tydlig koppling bakåt i tiden verkar också skapa mer levande 
off entliga rum. Det räcker inte med så kallade historiska kulisser, så kanske handlar det 
om traditionen av att träff as på en viss plats. 

Detaljrikedomen påverkar hastigheten och hastigheten påverkar människor vilja att 
vistas i det off entliga rummet. Klimatet är ytterligare en faktor som bidrar till om 
en plats upplevs som levande eller inte. Där det om våren är lä och sol fi nns många 
människor.

Matris enligt Jan Gehl 
Källa: Livet mellem husene, Jan Gehl (Arkitektens forlag 1980)

För höga hastigheter Låga hastigheterr

Jan Gehl är en dansk arkitekt som har tillbringat stor del av sin karriär med att 
undersöka hur vi utformar och utnyttjar off entliga rum.

Enligt Gehls teori företar vi oss tre olika slags aktiviteter i de off entliga rummen. 
Nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter. Nödvändiga aktiviteter gör vi så snabbt det 
går och bidrar mycket lite till att skapa mer levande off entliga rum. Valfria och sociala 
aktiviteter gör att vi uppehåller oss längre i det off entliga rummet och bidrar tilll att 
stadsrummet upplevs mer levande.

Avstånd påverkar hur vi upplever ett offentligt rum. 
Källa: Trafik för en attraktiv stad - underlag till handbok, utgåva 3 (ltab, maj 2015)

Förhållanden som förhindrar social kontakt Förhållanden som förmedlar social kontakt
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Hur villiga vi är att nyttja det off entliga rummet för dessa olika aktiviteter beror 
enligt Gehl på kvalitén på den fysiska miljön. Kvalitén på den fysiska miljön beror 
dels på det dagliga skötselarbetet, dels på utformningen. Det är fl era parametrar som 
styr kvalitén på de off entliga rummen. Tydlighet i vad som är off entliga, halvprivata 
och privata rum är en parameter. Med fristående hus blir de off entliga rummen mer 
svårdefi nierade och upplevs ofta som för privata av allmänheten och för off entliga 
för de boende. En annan parameter är möjliga målpunkter. Verksamheter i markplan 
skapar på ett naturligt sätt målpunkter. Ju större variationen är desto fl er lockas till 
olika målpunkter. Variationen är viktig både för olika verksamheter men också för 
olika boendeformer. En tredje parameter är kvalitén och omsorgen om rummen och 
dess detaljer. 

I en centrummiljö är det viktigt att skapa tydlig uppdelning mellan det off entliga 
och det privata. Att använda förhållanden som förhindrar social kontakt kan i det 
fallet höja kvalitén på de båda rummen. De förhållanden som kan vara användbara är 
höjdskillnader och synhinder.

Hur gränsen mellan de båda rummen utformas är av stor betydelse för det off entliga 
rummets kvalité. En lång slät mur skiljer visserligen de båda rummen åt men skapar 
inga målpunkter och har få detaljer. Gränsen behöver utformas med omtanke om 
människan som vistas i rummet och förses med en bredare funktion än att bara vara en 
gräns.

En ort upplevs mer gångvänlig om den är mer levande.

Nivåskillnader Inga nivåskillnader

Bristande rumslig  
orientering

God rumslig  
orientering

I en centrummiljö kan tydliga gränser mellan det offentliga och det privata rummet höja kvalitén på 
båda rummen. 
Källa: Trafik för en attraktiv stad - underlag till handbok, utgåva 3 (ltab, maj 2015)

Förhållanden som förhindrar social kontakt Förhållanden som förmedlar social kontakt

Åtskillnad Samling/överlappningg
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Antal mil körda i bil per invånare och år. 
Källa: https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=87&pl=1

Mer gångvänlig
För att uppnå miljömålet God bebyggd miljö behöver Färjestaden bli mer gångvänlig.

För att bli mer gångvänligt behöver det fi nnas ett välplanerat, sammanhängande gång 
och cykelvägnät, men utformningen av gatans off entliga rum påverkar också valet av 
färdmedel. Gaturummen behöver inte bara vara gemytliga och vackra och befolkade, 
de behöver också vara trafi ksäkra och framkomliga. För att beskriva hur vackra och 
trafi ksäkra rum kan skapas har Trafi kverket och Sveriges kommuner och landsting 
utvecklat något de kallar Livrumsmodellen. 

Den gör som all annan forskning och studier kring rum och betonar vikten av att 
gaturummet väl avgränsas av både väggar, golv och tak. Hur bebyggelsestrukturen 
ser ut, hur byggnaderna ligger i förhållande till gatan och hur entréer är placerade  
påverkar i mycket stor grad gatans funktion och hastigheten på trafi ken. För att uppnå 
önskad hastighetsnivå och önskat beteende hos trafi kanterna är det därför viktigt att 
gators utformning, gestaltning och omgivande bebyggelsestruktur överensstämmer 
med gatans funktion och roll i trafi knätet. Om alla delar stämmer överens förbättras 
samspelet mellan trafi kanter och trafi ksäkerheten ökar vilket skapar en mer gångvänlig 
miljö. 
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Livsrumsmodellen
Källa: Vägars och gators utformning i tätort, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 
med beskrivning enligt trafikutredning (Ramboll 2017)

Gaturum för människor, möten och vistelse. Tät 
bebyggelse, många entréer mot gaturummet.
Inget korsningsbehov, oskyddade trafi kanter vistas i 
gaturummet.

Större delen av stadens gaturum, ofta blandad 
stadsbebyggelse. Tät bebyggelse i huvudsak som gör 
anspråk på kontakt och närvara, många entréer, direkt eller 
indirekt mot gata.

Stort korsningsbehov 
längs hela gatan 
Fotgängare på 
gångbana, cyklister 
färdas i gatan.

Ingen eller enstaka bebyggelse i direkt 
anslutning till gaturummet, inga eller få 
entréer direkt mot gatan.
Inget behov alternativt planskilda gcpassager.

(        )

Bebyggelsen kan skapa väggar i 
gaturummet, ofta indraget från gatan utan 
anspråk på gaturummet. Få eller glest 
med entréer, inte placerade direkt mot 
gata.
Litet korsningsbehov, endast i 
korsningspunkter. Behov av trafi ksäkra 
gcpassager.

Renodlat vistelserum 
för människor.  
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Formelsamling för utformning av trafikåtgärder i olika livsrum och stadstyper. 
Källa: Vägars och gators utformning i tätort, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 

korsning i mjuktrafi krum korsning i integrerat transportrum

busshållplats i mjuktrafi krumbusshållplats i integrerat transportrum

Säker övergång i integrerat frirum och mjuktrafi krumSäker övergång i mjuktrafi krum och integrerat transportrum

I skriften Vägar och gators utformning i tätort fi nns formelsamlingar bland annat för 
vilka korsningstyper, övergångar och busshållplatser som passar i olika livsrum och 
vilka gestaltningsprinciper som skapar gångvänliga och tydliga gaturum. Utöver de 
gestaltningsprinciper som presenteras i Vägar och gators utformning i tätort behövs 
också välkomnande framsidor som lockar oss att gå vidare och en detaljrikedom som 
lockar oss att färdas långsammare.
I februari 2003 togs ett gestaltningsprogram för Brovägen fram. I 
gestaltningsprogrammet beskrivs att viktiga gestaltningselement utgörs av exempelvis 
beläggning, belysning, skyltning, möbler och vegetation. Utformningsprinciper är 
formulerade för att skapa tydlighet, samhörighet, kontinuitet med en röd tråd i det 
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Illustrationer för zon 3 i Gestalningsprogram från 2003

lokala och öländska. I gestaltningsprogrammet uttrycks ambitionen att hastigheten på 
trafi ken ska vara lägre i Färjestadens mer centrala delar. I och med lägre hastigheter 
behöver miljön utformas med en större detaljeringsgrad. Vägområdet ska vara 
vackert gestaltat och tilltalande för dem som vistas i och i anslutning till gaturummet. 
Utformningen ska bidra till att minska vägens barriärverkan i centrum. Alla 
ombyggnationer intill vägen bör beakta samspelet med vägen. 
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cirkulationsplats

borttagen cirkulationsplats

ny cirkulationsplats

integrerat transportrum

mjuktrafikrum

integrerat frirum

frirum

Teckenförklaring

Valet av livsrum på Färjestadens vägar ger en tydlig riktning på hur gaturummen bör utvecklas.

Livsrum och stadstyper i Färjestaden
Färjestadens gaturum föreslås delas in i olika gaturum enligt livsrumsmodellen och i 
olika stadstyper. Gestaltningsprogrammet beskriver i detta skede stadstyperna Kärna, 
Flerbostadshusområde och Villaområde.
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kenförklaring

Kärna

Flerbostadshusområde

Villaområde

Färjestaden uppdelat i Kärna, Flerbostadshusområde och Villaområde.

Teckenförklaring

Kärna

Flerbostadshusområde

Villaområde



Samrådshandling
Detaljplan för Färjestaden 1:153 m fl 
Sida 18

Gestaltningsprinciper för Färjestaden
Färjestaden ska framförallt byggas i naturliga, inhemska material såsom trä och 
kalksten med en färgsättning som återfi nns i de Öländska byarna och i en skala som 
som anpassas till människorna.

Den nya bebyggelsen präglas av naturmaterial – tegel, trä och sten – med accenter i klara färger. 

Källa: https://ganznormalemama.com/ Källa: https://ofhouses.com
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I de blågröna stråken återfinns mötesplatser och gångstråk. 

Färjestaden väster om väg 943 ska behålla sin öppna karaktär och genom Färjestaden 
vindlar blågöra stråk.

Källa: FOJAB Arkitekter

Källa: https://www.nyrens.se/projekt/arstabergsparken
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Kärnan
I kärnan fungerar Storgatan som en brytpunkt. Norr om Storgatan fi nns en storskalig 
struktur som passa utmärkt för en ny kvartersstruktur. Söder om Storgatan återfi nns 
en struktur som tar tydligt avstamp i Färjestadens historia. För att bevara de 
historiebärande elementen behöver strukturen här vara glesare och tillkommande 
bebyggelse ha mer av karaktären hus i park. 

I kärnan är det viktigt att tydlig särskilja privata och off entliga rum. En kvartersstruktur 
där det halvprivata rummet orienteras klart särskilt från det off entliga rummet stärker 
den off entliga karaktären på gatan. För att ytterligare särskilja det privata rummet från 
det off entliga behöver bostadsvåningar ligga upphöjda för att undvika direkt insyn.

Den nya bebyggelsens arkitektur formas för att tjäna vardagens liv och upplevelser. 
Knäckta kvartersformer dämpar vindar, fångar sol, skapar omslutna gårdar och ger en 
attraktiv och lättnavigerad stadsbild.

En varierad kvartersstruktur skapas med stadsradhus och traditionella flerbostadshus (Källa: FOJAB 
arkitekter)

integrerade solceller

gemmensamma gårdsytor, växthus mm

grön förgårdsmark

inramade kvarter

portar till gården

markerad sockelvåning

rierad och 
er, djup och 

inblicka
och si

siktlinj
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Stadsradhus och flerbostadshus med lokaler eller bokaler i bottenvåningen.

Källa: http://www.eldingoscarson.com/projects/townhouse/

Källa: FOJAB Arkitekter Källa: FOJAB Arkitekter

Källa: FOJAB Arkitekter
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Lokaler behövs strategiska lägen, såsom hörn eller längs populära stråk för att uppnå 
målet om en levande tätort. 

Gamla Storgatan föreslås förlängas för att skapa ett väldefi nierat och karaktärsstarkt 
huvudstråk som länkar några av stadens mest populära målpunkter, skapar nya 
samlingsplatser och stärker de existerande. Befi ntliga verksamheter länkas med tydliga 
stråk.

Storgatan

N
ya G

am
la Storgatan

Stråket skapas i en förlängning av Gamla Storgatan (Källa: FOJAB Arkitekter)
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Stråket kännetecknas av myller och täthet, grönska och stadsmässighet.   

Källa: https://www.lurotbrand.co.uk/ Källa: http://4.bp.blogspot.com

Källa: https://www.uniqhotels.com/central-hotel-and-cafe
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Torget föreslås i anslutning till Ölands köpstad  (Källa: FOJAB arkitekter)

I kärnan föreslås torget.

Publika och privata verksamheter möter bostäder på en livlig och trygg plats med 
rörelse under dagens alla timmar och på olika tider på året. Det blågröna stråkets 
regnträdgårdar interagerar med stråkets stenläggning i ett unikt och informellt 
stadstorg. 
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En mötesplats och målpunkt skapas vid torget. 

Källa: https://www.fri-kopenskap.se/article Källa: https://www.midroc.se/

Källa: https://sanremoflorist.com/en/aboutKälla: http://www.hagarkitekter.se/projekt/kungstradgarden/
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Flerbostadshusområdet
I Flerbostadshusområdet kan 
bebyggelsestrukturen vara friare och 
anpassas till den aktuella platsens 
särskilda villkor. Det är viktigt med tät 
dialog med fastighetsägare vad gäller 
utformningen av gränsen mellan det 
privata och det off entliga rummet. Entréer 
som vetter mot gata och balkonger är 
synliga i de off entliga miljöerna och 
påverkar dessa men ligger på privat mark. 

Hus i park med mycket små fotavtryck föreslås dels i kärnan söder om Storgatan men även i 
flerbostadshusområdet.

Villaområdet
I Villaområdet utgör ofta staket och växtlighet väggarna i de off entliga rummen men 
även här är det viktigt att skapa tydliga gränser mellan privata rum och off entliga. 
Otydliga gränser mot grönområden gör att dessa känns privata och används därför inte.

Källa: https://www.lan-paris.com/en/projects/hambourg

Källa: https://www.lan-paris.com/en/projects/hambourg

Källa: FOJAB Arkitekter
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Golv
All markbeläggning ska anpassas så att god tillgänglighet skapas även för personer 
med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga. Byte mellan olika material ska 
användas för att markera byte av trafi kslag eller byte av livsrum. Alla materialbyten 
ska ske med noga utformade övergångar. Delar av golvet i Färjestadens off entliga rum 
kommer att behöva hantera stora mängder dagvatten.

I Kärnan ska markbeläggning av naturmaterial användas. Främst ska vår lokala 
stenresurs, kalksten användas för att ge karaktär åt miljön. Markbeläggningen kan 
inneha en större variation för att visa på olika rumsligheter. Golvet ska tydligt avspegla 
vilket trafi kslag som prioriteras för att skapa tydliga stråk för gående och cyklister 
Stråkens markbeläggning bör vara enhetlig så att stråken hålls ihop både visuellt och 
taktilt, hur det känns att röra sig på stråket. 
Speciella platser kan med fördel utformas med speciell markbeläggning.

I Flerbostadshusområden skapas tydliga stråk för gående och cyklister. Stråkens 
markbeläggning ska vara enhetlig så att stråken hålls ihop visuellt. 

I Villaområdet ska villagatorna få tydliga zoner för olika trafi kslag. Zoner kan skapas 
med beläggning och belysning.

Golvet kan indelas i zoner för att orienteingsbarheten. Köpenhamn.

Inspiration till firare utformning av golvet på speciella platser. Från bland annat Tokyo, Gävle och Malmö.

Golvet kan visa på riktningar och säkra tillgängligheten. Malmö.
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Dagvattenhantering som golv i Flerbostadshus- och Villaområdet. 
Inspiration från bland annat Nacka, Lund och Lomma.

Dagvattenhantering som golv i Kärnan. Inspiration från bland annat Malmö, Lund och Lomma.

Dagvatten
Dagvattenanläggningar kan dels fungera som golv dels som möbler. 
Dagvattenanläggningar ska vara välordnade, välfungerande och kreativa. 

I Kärnan ska dagvattenhanteringen ske i stadsmässiga system med tonvikt på stensatta 
kanaler och tydligt avgränsade ytor.

Källa: Dagvattenhantering - En exempelsamling (Uppsala vatten)

Källa: Dagvattenhantering - En exempelsamling (Uppsala vatten)

Källa: Gestaltning av dagvatten - Exempel och framgångsfaktorer (Sweco)

Källa: Gestaltning av dagvatten - Exempel och framgångsfaktorer (Sweco)
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Dagvattenhantering som möbel i Flerbostadshus- och Villaområdet. 
Inspiration från Portland, Oslo och Stockholm.
Källa: Gestaltning av dagvatten - Exempel och framgångsfaktorer (Sweco)

Dagvattenhantering som möbel i Kärnan. Inspiration från bland annat Köpenhamn, Portland, Oslo 
och Umeå.

Källa: Gestaltning av dagvatten - Exempel och framgångsfaktorer 
(Sweco) 

Källa: Umeå kommunKälla: Gestaltning av dagvatten - Exempel och framgångsfaktorer (Sweco)
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Gränsen ska utformas med korta fasader och så att den är möjlig att använda. 

Väggar
Vid utformning av det off entliga rummets väggar ska väderstreck beaktas för att 
kunna skapa platser i lä och med sol. Med nischer och öppningar i väggen kan gränsen 
mellan det off entliga och det privata bli användbar. För att skapa ett off entligt rum av 
god kvalité ska arkitekturen vara småskalig med god detaljrikedom. Upplevelsen av 
baksidor ska undvikas mot viktiga off entliga rum och entréer ska vara generösa och 
välkomnande. För att bevara Färjestadens identitet är viktigt att bevara vissa gamla 
byggnader för att skapa en intressant och variationsrik miljö. 

I Kärnan säkerställer föreslagen kvartersstruktur att privata och off entliga rum 
hålls väl avskilda. För att skapa en mer levande och gångvänlig kärna är det viktigt 
att jobba med en variation i arkitekturen som är småskalig nog för att fånga de 
gåendes intresse. Variation fångar vårt intresse därför behöver fasaderna vara korta. 
Byggnadernas markplan gestaltas med fördel med ett eget uttryck vilket ger ett mer 
publikt och variationsrikt utryck. För att skydda mot regn och vind kan skärmtak eller 
inbuktningar i fasaden skapas. Balkonger och uteplatser bör av stadsgestaltningsskäl 
placeras mot innergård. Mot gator kan balkonger som är helt indragna alternativt 
franska balkonger anordnas, gärna på högre våningsplan för att säkra allmänhetens 
tillgång till gaturummet. Runt en mötesplats, som ett torg, är det extra viktigt att beakta 
väderstreck och skapa rumsligheter i gränsen mellan det privata och det off entliga 
rummet.  

2119
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Trä som huvudsakligt fasadmaterial 

Puts, sten och tegel som inslag

I Flerbostadshusområdet är det nödvändigt att tänka på i vilken hastighet personer rör 
sig i området. Föreslagen bebyggelse vid Ölands köpstad kan utformas med en större 
skala ut mot vägen än mot parkeringsplatsen i öster. I Flerbostadshusområden varierar 
behovet av att lyfta bostadsvåningarna från markplan. 

I Villaområdet defi nieras det off entliga rummet av trädridåer, staket, plank eller häckar. 
Även här är det viktigt att skapa väggar i en mänsklig skala med platser som går att 
använda för till exempel vila. Kommunen har formulerat riktlinjer för plank.
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Plantering
Planteringar är viktiga för rumsbildningen och kan fungera både som tak, vägg och 
möbel. En väl genomtänkt plantering kan skapa platser i skugga och i skydd från 
vinden. Syftet behöver vara väl genomtänkt för att kunna välja rätt sorts växter och 
plantera dem på rätt avstånd och med rätt täthet.

Planteringskärl ska väljas med omsorg och i samstämmighet med rummets befi ntliga 
detaljer så att dessa kan bilda en logisk helhet.

Planteringar ska i största möjliga mån utformas så att de kan bidra till 
dagvattenhanteringen i rummet.

Plantering och sittplats i 
kombination. Malmö.

Planteringen bildar tak och skapar en skuggig plats. Madrid.

Tak
Höjden på ett rum uppfattas i ett samspel mellan träd, byggnadshöjder och belysning. 
Höjden på rummet är viktig för att kunna skapa ett behagligt mikroklimat, ett allt 
för högt rum ligger i skuggas en stor del av dagen. I ett alltför högt rum kan taket 
bli oläsbart vilket upplevs som att rummet saknar tak, särskilt kvällstid skapar ett 
väldefi nierat tak med genomtänkt belysning trygghet. 

Belysning
Belysningen har en förmåga att helt ändra de rumsliga förhållanden vi upplever dagtid. 
Eff ekten kan användas för att skapa spänning men ofta leder det enbart till att skapa 
förvirring och otrygghet. En förebild i Färjestaden är belysningen vid Dämmet. För att 
kunna skapa en god belysningsbild behöver syftet med belysningen vara tydligt. En del 
av syftet är alltid trygghet men det betyder inte att alla platser ska vara starkt belysta, 
snarare innebär det att vissa områden kanske inte alls ska vara belysta eller väldigt 
svagt belysta för att inte invagga oss i en falsk känsla av trygghet.
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Armaturer kan bidra till att skapa en rumslighet och inte alls bidra till att rumslighet skapas. 
Båda funktionerna kan vara de rätta beroende på plats. Färjestaden.

Kvällstid skapar belysningen nya rum. Färjestaden

Höjden på belysningen och val av ljuskälla påverkar vilket rum som belysningsbilden 
skapar.

Vid byte av armaturer och vid nybyggnation behöver dels syftet med belysningen 
utredas dels behöver en inventering göras så att belysningsbilden och armaturen är 
enhetlig inom samma rum även om det är olika fastigheter och ägare 
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Det offentliga rummen fylls med många olika möbler, så som cykelställ, minnesmärken och 
skyddsanordningar. Placering och utformning av dessa möbler behöver ske med omsorg och 
eftertanke. Färjestaden.

Möbler
Möbler med mer än en funktion väcker nyfi kenhet och intresse. Möbler ska utformas 
enhetligt inom ett väl avgränsat rum. Materialvalen ska styras av hållbarhet, hur de 
åldras och de ska lämpa sig för vårt kalla, nordiska klimat.

Kommunen behöver ta fram en möbleringspolicy.



Samrådshandling
Detaljplan för Färjestaden 1:153 m fl 

Sida 35

Inhemska och naturliga material förstärker den 
lokala identitet. Mörbylånga

Nivåskillnader nyttjas för att skapa viloplatser. 
Färjestaden.

Sittplatser
En sittplats behöver inta alltid bara vara en sittplats.

Sittplatser ska placeras så att det fi nns något intressant att beskåda. Intressant att 
beskåda är ofta platser där många människor uppehåller sig eller fi n utsikt. Det är även 
viktigt att sittplatser placeras där solchans fi nns, såsom mot söder och väster, och där 
det om möjligt är vindskyddat. Det är även viktigt att sätta ut sittplatser med jämna 
mellanrum för exempelvis äldre som behöver platser att vila på längs promenaden. 
Sittplatser och platser för vila är viktiga i alla stadstyper.

Exempel på väl fungerande sopkärl. Mörbylånga och Färjestaden.

Kärl
Ett kärl behöver inte alltid bara vara ett kärl.

Kärl kan användas för plantering och för insamling av sopor. Oavsett vad det används 
till ska det väljas med omsorg och i samstämmighet med rummets befi ntliga detaljer så 
att dessa kan bilda en logisk helhet.
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Exempel på vacker och stabil pollare. Färjestaden.

Pollare 
En pollare behöver inte alltid bara vara en pollare.

Pollare bidrar sällan positivt till en rumslighet. Funktionen av skydd, högt nog för 
att skada och skadas av bilar gör att de ger ett intryck om att skötseln i rummet är 
eftersatt.

Gestaltningsprincipen för pollare är att de ska vara så få som möjligt. I de fl esta fall går 
det att gestalta övergångar och möten så att pollare inte behövs. Pollare ska sättas upp 
med eftertanke och omsorg.

Skyltar
En skylt behöver inte alltid bara vara en skylt.

Skyltar bidrar sällan positivt till en rumslighet. Funktionen som informationsbärare 
fungerar om skyltningen är sparsam och tydlig. Många skyltar tenderar att ge olika 
information på ett sätt som snarare förvirrar än upplyser.

Gestaltningsprincipen för skyltar är att de ska vara så få som möjligt. I det fl esta fall 
går det att gestalta riktningar och målpunkter så att skyltar inte behövs. Skyltar ska 
sättas upp med eftertanke och omsorg.

Kommunen behöver ta fram en skyltpolicy.

Lekredskap
Lekredskap ska vara roliga, kreativa och säkra. Inom ett område med lekredskap ska 
det fi nnas redskap för många olika åldrar.




