
R I K T L I N J E R  F Ö R  G E S T A LT N I N G  A V

STATIONSOMRÅDET
ÄNGELHOLMS KOMMUN

GODKÄNT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-XX-XX



Gestaltningsprogram för 
Stationsområdet

M
E

D
V

E
R

K
A

N
D

E

2

MEDVERKANDE

Jonas Henriksson (Chef, Projektutveckling, Samhälle)
Pontus Swahn (Stadsarkitekt, Samhälle)
Hanna Sandgren-Hanzén (Parkingenjör, Samhälle)
Rickard Dahl (Gatubelysningsingenjör, Samhälle)
Björn Adlerberth (Trafikingenjör, Samhälle)
Camilla Lundgren (Gatuingenjör, Samhälle)
Carl Fogelklou (Planarkitekt, Samhälle)
Jenni Wehrmann (Planchef, Samhälle)
Susann Toft (Enhetschef, Kultur och stad, Samhälle)

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd Beslutsinstans

Riktlinjer för gestalt-
ning av Stationsom-
rådet

Riktlinje 2019-xx-xx KS

Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Planchef 2013/131 2029

Nyckelord i doku-
mentet

Styrdokument, riktlinje, stationsområdet, allmän platsmark, gestaltning

Berörd verksamhet Samtliga verksamheter och bolag i Ängelholms kommun



IN
N

E
H

Å
L

L

Gestaltningsprogram för 
Stationsområdet

3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SYFTET MED RIKTLINJER FÖR GESTALTNING AV STATIONSOMRÅDET 4

KARTA ÖVER PLANPROGRAMSOMRÅDET 5

KOPPLING TILL KOMMUNENS MÅL 6

GESTALTNING 7
ALLMÄNNA PRINCIPER ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
FÄRGER ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
TILLGÄNGLIGHET & TRYGGHET ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
BELYSNING ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9
MARKBELÄGGNING ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
MÖBLER �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
VÄGMÄRKEN & VÄGUTRUSTNING �����������������������������������������������������������������������������������������������18
TEKNIKBYGGNADER OCH ANDRA ���������������������������������������������������������������������������������������������19
MINDRE BYGGNADER �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
SERVICEANLÄGGNINGAR ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
BUSSHÅLLPLATSER ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
UTESERVERINGAR �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
TRÄD & GRÖNSKA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
KONST & KULTUR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
UPPFÖLJNING, GENOMFÖRANDE & ANSVAR ������������������������������������������������������������������������27



Gestaltningsprogram för 
Stationsområdet

S
Y

F
T

E

4

SYFTET MED RIKTLINJER FÖR GESTALTNING 
AV STATIONSOMRÅDET

Målsättningen med gestaltningsprogrammet 
för stationsområdet är att skapa en attraktiv 

stadsmiljö genom att samordna och  utveckla 
det offentliga stadsrummet� Programmet är 
till för kommunen, fastighetsägarna, med-
borgare och näringsidkare som medverkar 

till utvecklingen av Ängelholm� Det ska vara 
ett styrdokument för att skapa samsyn om 
gestaltning och utformning av stadsmiljön 

samt fungera som inspiration och hjälpmedel 
vid planarbete, bygglovsgranskning, projekte-

ring och drift�

Stationsområdet kan bli en del invånar-
nas vardagsrum för att mötas och umgås i� 
Området ska vara attraktivt och tryggt där 
markbeläggning, belysning, skyltar, möb-
lering, konst och växtlighet ska väljas med 

omsorg�

Gestaltningsprogrammet utgör ett komple-
ment till planprogram för stationsområdet 
och ska läsas tillsammans med framför allt 

avsnitt: utformning och gestaltning, sid 46-49
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KARTA ÖVER PLANPROGRAMSOMRÅDET
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Riktlinjerna följer intentionerna i kommunens 
övergripande styrdokument och är kopplade 
till planprogram för Stationsområdet, godkänt 
i kommunfullmäktige den 30 oktober 2017� 
Det finns tydliga kopplingar till översiktsplan 
2035 och värdeplan för hållbarhet i stations-
området

ÖVERSIKTSPLAN 2035

Översiktsplan 2035 redovisar att Sta-
tionsområdet är ett av kommunens större 
utbyggnadsområden och konkretiserar med 
strategin om bebyggelse vikten av förtät-
ning och samspel med befintlig bebyggelse. 
En god gestaltning betonas i strategin för en 
attraktiv livsmiljö som betonar vikten av det 
offentliga rummet och dess arkitektoniska 
kvalitet� I strategin om rekreation för livskva-
litet tas upp vikten av de gröna och blåa rum� 
Översiktplan 2035 handlar även om identitet 
som förtydligas i strategin om utveckling av 
Ängelholms identitet� Stationsområdet är en 
viktig del i att förstäkra kopplingen mellan 
stad och hav och därmed stärka identiteten 
av staden vid havet�

KOPPLING TILL KOMMUNENS MÅL

VÄRDEPLAN FÖR HÅLLBARHET I 
STATIONSOMRÅDET

En värdeplan för hållbarhet har tagits fram för 
Stationsområdet för att skapa en gemensam 
målbild för hur Stationsområdet ska utvecklas 
för att bli en hållbar stadsdel� Värdeplanen för 
hållbarhet innehåller olika områden� Ett tydlig 
samband finns mellan gestaltningsriktlinjerna 
och områdena Grönt – urbana grönområ-
den, Mångfald - stadsdel för alla, Folkhälsa - 
mänsklig skala och Identitet - en attraktiv del 
av staden�  
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GESTALTNING

ALLMÄNNA PRINCIPER

Hur stadsrummet, rummet mellan husen är 
utformat och möblerat bidrar i hög grad till 
stadsdelens samlade uttryck och vilket intryck 
man får� Syftet med gestaltningsprogram-
met är att skapa ett trivsamt, attraktivt och 
funktionellt område med god tillgänglighet� 
Vidare är det viktigt att stärka uttrycket av att 
en ny stadsdel växer fram genom att använda 
material av hög kvalitet och god utformning�

MÅL
• Långsiktigt göra staden vackrare och mer attraktiv
• Verka för en sammanhållen och genomtänkt stadsbild 
• Förstärka Ängelholms identitet och därmed även staden som varumärke
• Värna och lyfta fram kvaliteter som finns i stadsmiljön
• Arbeta för hög kvalitet i material och estetik
• Förena det moderna med det historiska i stadsrummet
• Värna den mänskliga skalan

FÄRGER

Färgsättning är en viktig aspekt av utemiljön�
I gestaltningsprogrammet avses färger 
som används till armaturer, pappers-
korgar, underreden till bänkar och
soffor, staket och pollare samt andra
utemöbler�

Färgsättningen ska hålla en låg profil
och fungera tillsammans med olika 
material,� Den blir något som återkommer
i stadsrummet� Standardfärgen ska vara 
svart (S 8500-N, Ral 7021, glansvärde 
ca 60)� Grundfärgen kan kompletteras
med accentfärger på enstaka platser 

S 8500-N

Exempel på accentfärger
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TILLGÄNGLIGHET & TRYGGHET

Det är viktigt att innevånarna vågar och kan 
ta stadsrummet i anspråk� Området ska vara 
tillgängligt i möjligaste mån för dem med 
funktionshinder samt kännas tryggt för alla�
Tillgänglighet innebär att alla självständigt 
kan ta sig fram i miljön� Trygghet innebär att 
alla ska kunna vistas på gator, torg och parker 
utan att känna oro�

RIKTLINJER
• Kontrastverkan nyttjas för markering av nivåskillnader
• Taktila ytor som varnar och ger information används
• Tydliga ledstråk markeras
• Nivåskillnader tas upp med ramper eller hissar
• Väl tilltagna breddmått som gör att man kan mötas ska 

finnas
• Tillgång till handikappanpassade p-platser ska finnas
• God belysning som ökar orienterbarheten ska finnas
• Vegetation m�m� som inte hindrar framkomligheten ska 

placeras lämpligt

Storgatan
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BELYSNING LOKALGATOR
Armaturvalet för lokalgator typ parkarmatu-
rer för att skapa rumskänsla�

BELYSNING

Staden upplevs annorlunda på kvällen och nat-
ten jämfört med på dagen� Under den mörka 
delen av året är ljussättningen mycket viktig 
för vår upplevelse av stadsrummet� Ljuset är 
ett verkningsfullt medel för att skapa stämning 
och rumskänsla� 

Målet är att arbeta med belysningen så att sta-
den upplevs trygg och orienterbar, men också 
vacker och intressant under dygnets mörka 
timmar�

Belysning kan aldrig ersätta dagsljus� Istället 
bör man arbeta med ljuset på ett nyanserat 
sätt� Det viktiga vid ljussättning är inte bara att 
rummet eller stråket är upplyst utan hur det är 
upplyst� Vi belyser ibland för mycket i tron att 
det skapar trygghet� Belysning ska inte blända 
utan vägleda� Platsen och aktiviteten avgör 
ljusets funktion och utformning� Effektbelys-
ning kan tillämpas på utvalda platser och ska-
par det lilla extra�

RIKTLINJER
• Använd aldrig starkare ljusstyrka 

än nödvändigt
• Överbelys eller blända inte
• Använd ljustemperatur och färg 

på ljuskällan som är anpassad för 
ändamålet

• Störningar från belysningen både 
för människor, växt och djurliv 
bör minimeras

• Tänk på att använda så energi-
snåla ljuskällor som möjligt 

Fox Sky Park Cortenkulör

Exempel

Exempel
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Armaturval för Järnvägsgatan typ belysnings-
stolpe med 2 armaturer för gata samt gång- 
och cykelväg för att uppnå rätt ljusnivå samt 
placering med hänsyn till träd och växtlighet�

BELYSNING LÄNGS JÄRNVÄGSGATAN

Exempel

Annell AEC Compass
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BELYSNING VID FICKPARKER SAMT TORGYTOR

Armaturer som väcker uppmärksamhet samt 
skapar liv och atmosfär på allmänna platser

Fox Nyx 1-2-3 Fox Nyx 1-2-3

Fox Sky pollare
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GATUNAMNSSKYLT MED BELYSNING

Atopia Art & Design AB, Entrépelare ISL-288-3500S

Exempel

Gatunmansskyltar kommer att placeras så de 
inte hindrar eller stör trafiken eller de oskyd-
dade trafikanterna. För en ökad tillgänglighet 
och för att skapa en tydlig profil för området 
så kommer gatunamnsskyltarna vara belysta�   
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MARKBELÄGGNING

GRANITHÄLLAR
Används på speciellt utvalda platser där 
god tillgänglighet krävs i kombination med 
mycket hög estetisk nivå�

Tänkta platser:
• På gångytor på bussangöring vid statio-

nen
• Charkuterigatan
• Som torgbildning eller som korsande 

stråk över gata med smågatsten

GENERELLA MATERIALVAL
Materialen ska användas enligt listan nedan 
inom hela området�

Kantsten: Granit (gäller även busskantstöd)
Gångbana och gågata: Marktegel
Cykelbana: Asfalt (gäller även kombinerad gc)
Körbana gångfartsområde: Smågatsten
Körbana 30-sträcka: Smågatsten
Körbana 40-sträcka: Asfalt (Förlängning av 
Järnvägsgatan)
Ramper/Upphöjning gcm-passager: Prefabri-
cerad betong med ingjuten smågatsten, ramp 
i schackrutemönster
Parkeringsplatser utmed körbana: Smågatsten
Uteservering: Granithällar

RIKTLINJER
• Markbeläggningen ska vara av 

hög kvalité både ur estetiskt och 
livslängdssynpunkt

• Uppfylla alla krav på tillgänglighet
• Ska upplevas som sammanhäng-

ande i hela området
• Ska vara tydlig såtillvida att  det ger 

allmänheten signaler om vad ytan 
lämpligen ska användas till

• Samma beläggning betyder samma 
sak i hela området

Exempel

Exempel
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SMÅGATSTEN
Används på speciellt utvalda platser där god 
tillgänglighet krävs i kombination med mycket 
hög estetisk nivå�

MARKTEGEL
Används på speciellt utvalda platser där god 
tillgänglighet krävs i kombination med mycket 
hög estetisk nivå�

PREFABRICERADE PRODUKTER
Används i möjligaste mån vid ramper och 
upphöjda gcm-passager�

Exempel

Exempel

Exempel

Exempel

RIKTLINJER
• Används på gator där biltrafiken ej 

ska vara prioriterad t�ex� gångfarts-
områden och 30-sträckor

• Används på mellanområden som 
t�ex� avgränsar cykelbana från 
bilparkering och/eller intill husfa-
sader

• Ibland kan knott vara aktuellt
• Vid ytor som är bredare än 2,6 

meter ska smågatsten läggas i båg-
mönster

RIKTLINJER
• Används på gångytor, gågator 

dvs ytor som tydligt ska vara för 
gående

• Läggs på högkant om det behövs 
för att klara tänkt belastning
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MÖBLER

BÄNKAR
De ”möbler” som ska användas i Stations-
området bör stärka stadens karaktär� Ett 
begränsat antal möbler väljs ut för att skapa 
ett samlat intryck� De material som används 
ska vara gedigna, hållbara och lättskötta och 
tillsammans med kulören anpassas till platsens 
karaktär�

Som standardbänk väljs Byrarums Bruks Pic-
colo. Vid fickparker finns möjlighet att arbeta 
mer med de accentfärger som omnämns tidi-
gare i detta dokument samt andra typer av 
bänkar�

Byarums Bruk Piccolo

Vaestre Vroom

Vaestre Via

Vaestre Vroom

Vaestre Corner
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ÖVRIG MÖBLERING OCH
UTFORMNING
Vid övrig möblering och utformning ska cor-
tenstål väljas� Detta för att harmonisera med 
belysning och gatunamnsskyltning�

Exempel

Exempel

Exempel
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Veksö Pike

Papperskorg Byarum

TRÄDSKYDD
Trädskydd används enbart där träden står 
direkt i hårdgjord yta och saknar underplan-
tering� Veksö Pike är det trädskydd som ska 
användas inom Stationsområdet�

PAPPERSKORGAR
Papperskorg Byarum från Byarums Bruk ska 
användas� Färgval svart, utan askkopp och 
med kommunens emblem�
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Vägmärken och vägutrustning är av stor bety-
delse i gaturummet för att skapa en effektiv 
och säker miljö för samtliga trafikanter.

VÄGMÄRKEN & VÄGUTRUSTNING

Pollare Veksö Classic

RIKTLINJER
• Vid övergångsställen och cykelöverfarter ska pollare 

med reflexband och riktningsvisare användas
• Vägmärken ska placeras så att fara inte uppstår
• Där tillräckligt utrymme finns ska vägmärken sättas i så 

kallade skyltbågar
• Skyltning på gång-och cykelvägar ska göras i understor-

lek� 

Berlex skyltbåge
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TEKNIKBYGGNADER OCH ANDRA

MINDRE BYGGNADER

Teknikbyggnader och andra mindre byggna-
der är nödvändiga för att en stad ska kunna 
fungera� Det är viktigt att stor omsorg görs 
vid utformning av dessa vad avser gestalt-
ning, placering materialval, färgsättning och 
utformning av detaljer mm�

Transformatorstation vid Tingshuset

Ny pumpstation vid Pyttebron� Sedum på tak, skiffer på väggar och cortenplåt på dörrar�

Informations- och biljettpaviljong i 
RIKTLINJER
• Om möjligt integrera i andra större 

byggnader
• Anpassa färgsättning och material-

val till omgivande stadsmiljö
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SERVICEANLÄGGNINGAR

Cykeltrafiken är en viktig del i att skapa ett 
hållbart Stationsområde och utgör en viktig 
del av transportsystemet. För att få fler att 
cykla är det av stor vikt att det finns goda 
möjligheter till funktionella cykelparkeringar� 

Cykelbarometer samt cykelservicestation med 
enklare verktyg för cykelservice ska förenkla 
och motivera cyklister i Stationsområdet�

TMI cykelbarometer light

Smekab Publicus cykelställ med 

Cyklos cykelservicestation Grand

Omni Trafikmiljö cykelgarage Tellus 

RIKTLINJER
• Cykelställ ska utformas så att de 

inte utgör hinder och skapar pro-
blem för synskadade

• Vid platser där cyklar står långtids-
parkerade, t ex stationen, ska möj-
lighet finnas till att parkera cykeln i 
ett låst garage och under tak

• Cykelställ i två våningar ska använ-
das på platser där behovet är stort

• Cykelställ som används ska ha stöd 
för framhjulet
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BUSSHÅLLPLATSER

Busshållplatser utformas med hänsyn till 
människor med nedsatt rörelse- och orien-
teringsförmåga� För att prioritera kollektiv-
trafiken rekommenderas att väderskydden 
utrustas med bänkar med värmeslingor, 
Wi-Fi, USB-uttag och skärmar med realtids-
information� 

RIKTLINJER
• Väderskydd används på de buss-

hållplatser med fler än 15 påsti-
gande per vardag

• Väderskydden som används är av 
Skånetrafikens standard

Skånetrafikens designkoncept för bussväderskydd
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UTESERVERINGAR

Uteserveringar är ett trevligt inslag i stads-
miljön som bidrar till en livfullare stad� De 
ska utformas så att de blir ett naturligt och 
tilltalande inslag och vara tillgängligt för alla�

Gångbanan utmed serveringen ska ha god 
framkomlighet� Passagemåttet ska vara minst 
2,0 meter� På kortare sträckor kan 1,5 meter 
accepteras� Fri höjd ska vara minst 2,2 meter�

Uteserveringarna ska ha tydliga avgräns-
ningar med lätta smidesräcken eller motsva-
rande� Svart färg bör i första hand användas� 
Inhägnaden ska vara genomsiktlig och får 
inte förses med reklam� Avgränsningen ska 
vara maximalt 90 centimeter hög med en 
tvärslå 10-35 centimeter från marken för att 
underlätta orientering med ledkäpp� Entrén 
till serveringen ska vara minst 1 meter bred 
för att rörelsehindrade lätt ska komma in�

Uteservering på Storgatan i Ängelholm

RIKTLINJER
• Villastaket och tryckimpregnerade 

trästaket bör undvikas eftersom det 
inte hör hemma i stadsmiljön

• Uteserveringarnas golv ska ligga 
i samma nivå som kringliggande 
ytor och ha samma beläggning som 
stadens ”golv”

• Serveringens möbler ska ha en lätt 
karaktär och vara anpassade till 
omgivande miljö

• Grova trämöbler, tryckimpregnerat 
trä eller plastmöbler är inte lämp-
liga i området� Vita möbler kan ge 
bländning och bör undvikas

• Fasta bänkar och bord gör det 
svårt för rullstolsburna att använda 
serveringen

• Markiser och parasoller ska vara 
neutrala och enfärgade i en färg 
som är anpassad till byggnaden� 
Placering, höjd, längd och bredd 
ska anpassas till platsen� Markiser 
och parasoller är inga reklamplatser�
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TRÄD & GRÖNSKA

En mångfald av träd och annan grönska inom 
stationsområdet bidrar till att skapa rumslig-
het och avskärmning� Miljön för både männ-
iskor och djur förbättras och förstärker den 
biologiska variationen�

Trädvalen i Järnvägsparkens gestaltning är icke 
invasiva arter� För att vegetationen ska vara 
klimatanpassad och hållbar tas stor hänsyn till 
platsens beskaffenhet och rådande ståndort�

Vid trädplantering ska man eftersträva en 
mångfald av arter och ha en helhetssyn på trä-
dens levandsvillkor� Det innebär att långsiktig 
se vilka förutsättningar träden får och hur de 
kommer att utvecklas, samt hur stor skötsel-
insatsen blir genom åren� Önskvärt är att 
blanda olika arter så att det vid olika former av 
angrepp undviks att ett helt trädbestånd i ett 
område dör bort�

Flera ”fickparker” i området bidrar till ett 
grönt intryck och ger plats till rekreation mm� 

RIKTLINJER
• Grönskan i gaturummet domineras av regnbäddar med växtval anpassade 

för ståndorten
• Varje gatusektion har sitt trädval. Fokus på formstarka träd med fina 

höstfärger och sammanhängande krona
• Flertalet fickparker i området bidrar till det gröna intryck som området 

domineras av
• En ny aktiv stadsdelspark skapas som ger rum att mötas och umgås
• Utgå ifrån en mångfald av arter
• Ge stadsträden tillräckligt med utrymme ovan respektive under mark
• Anlägg skelettjord i hårdgjorda ytor

Järnvägsparken utvecklas med fler aktiviteter 
och kompletteras med en ny stadsdelspark�

Gaturummen planeras med regnbäddar med 
växtval som är anpassade till ståndorten�

Att vegetationen etablerar sig väl på platsen 
och utvecklar god vitalitet med lång livslängd, 
beror förutom rätt sort på rätt plats på många 
faktorer under plantering och etablering� Det 
handlar exempelvis om dimensionering av 
trädgropar, val av jord och strukturkvaliteter, 
etableringsbevattning och uppbyggnadsbe-
skärning�
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Dobelegatan, Nybrovägen, Industrigatan

Acer freemannii ’Autumn blaze’ (Freemann-
lönn)

Charkuterigatan väster

Koelreuteria paniculata (Kinesträd)

TRÄDVAL

NYBROVÄGEN

CHARKUTERIGATAN ÖSTER
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CHARKG.

VÄSTER

Karta med gatunamn

Förlängning av Järnvägsgatan

Liquidambra styraciflua (Ambraträd)
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Sorbus aucuparia ’Steen’, ej regnbädd (Rönn)

Acer x zoeschense, regnbädd (Dansk lönn)

Charkuterigatan öster Gångfartsgator

Sorbus aucuparia ’Steen’ (Rönn)
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KONST & KULTUR

Mer offentlig konst och välkomnande mötes-
platser gör utemiljöer intressantare och mer 
stimulerande� Den konstnärliga gestaltningen 
ger staden en tydlig profil och konstverken 
kan bli viktiga orienteringspunkter och mötes-
platser samt hjälpa till att stärka stadens iden-
titet� Konsten skall få oss att reagera, uppleva, 
diskutera, utveckla och förändra våra bilder av 
staden� Konsten kan också hjälpa till att skapa 
en egen identitet till staden� Det är angeläget 
att det finns konstnärlig gestaltning där män-
niskor rör sig i offentliga miljöer� Offentlig 
konst som inbjuder till både lek och motion 
kan vara ett vackert och användbart inslag i 
stadsmiljön� Genom konstverk i staden kan 
man även skapa ett stadsrum präglat av både 
estetik men också en spegling av samtiden 
genom val av både konstnär och verkets pla-
cering�

Konsten kan vara platsspecifik, dvs. utgå från 
och relatera till det sammanhang som verket 
placeras i� Den kan placeras solitärt eller inte-
greras i arkitektur och i miljö på olika sätt� 
En genomtänkt placering är viktig för att den 
konstnärliga gestaltning ska vara tillgänglig för 
så många som möjligt� Kommunens ambition 
är att 1% av kostnaden för alla anläggnings-
projekt ska avsättas till utsmyckning av staden�

RIKTLINJER
• Konstverk bör förses med skylt 

som anger verkets- och konstnärens 
namn

• Skötselplan bör upprättas för att 
säkra konstens beständighet och 
värde för stadsmiljön

Vågor från förr, nu och sedan, Annika Os-
karsson och Thomas Nordström

Kalejdoskop, Pia Hedström
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UPPFÖLJNING, GENOMFÖRANDE 
& ANSVAR

Riktlinjerna tillämpas i planering, projektering 
och byggande av allmän platsmark inom Sta-
tionsområdet� Kommunens enheter för plan, 
stadsmiljö och projektering använder riktlin-
jerna i alla projekt inom Stationsområdet i en-
lighet med planprogram för Stationsområdet� 
Samordningsgruppen för Stationsområdet 
har det övergripande ansvaret att riktlinjerna 
följs upp�
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