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Förord

Vad är det som vi uppfattar som karaktäristiskt för 
Bollebygd och vilka positiva egenskaper och kvalitéer vill vi 
förstärka och bygga vidare på i den fortsatta planeringen? 
Detta är frågor som behandlas i detta centrumprogrammet 
för Bollebygds tätort. Programmet har en översiktlig karak-
tär som inte gör anspråk på att vara heltäckande. 

Tonvikten i programmet ligger på bebyggelsens och stadsrum-
mens utformning och på de områden som idag är aktuella. 

Centrumprogrammet syftar till att positivt påverka stadsbil-
den inom centrum.

Byggnads- och miljönämnden
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INLEDNING
Bakgrund och syfte

Bollebygds centrum har många kvaliteter. Den 
inramande naturen, bebyggelsens mänskliga 
skala, ett varierat butiksutbud och folkliv gör 
att miljön känns tilltalande. Dock är centrum 
på vissa håll slitet och känns bitvis splittrat och 
svårorienterat. 

För att centrum ska kunna upperätthålla och 
förstärka sin attraktionskraft finns ett behov av 
en helhetssyn och framtagande av riktlinjer vad 
gäller utformnings- och gestaltningsprinciper. 

Programmet är inriktat på det offentliga rum-
met. Det offentliga rummet är den gemensam-
ma miljö som formas av ”väggar” och marken 
däremellan. Väggarna omfattar husfasader, tak, 
och avgränsningar av tomter. Marken däremel-
lan, ”golvet”, utgörs av gator, gång- och cykel-
banor, naturområden och andra ytor.

Syftet med programmet är att säkra en kvalitets-
nivå i centrum genom att beskriva principer för 
hur det skall gestaltas. Programmet skall ge en 
gemensam bild åt kommunenas politiker och 
tjänstemän, konsulter, exploatörer, entreprenö-
rer, förvaltare, verksamhetsutövare och boende 
av hur det framtida centrum skall se ut. 

Det kommer att utgöra det formella underlaget 
för kommande detaljplanering och bygglovgiv-
ning. 

För närvarande pågår ett visionsarbete för ett 
nytt stationsläge sydväst om tätorten. Detta kan 
innebära vissa förändringar för Bollebygds cen-
trum. Denna koppling tas inte med inom ramen 
för detta arbete. 

områdesavgränsning

Programområdet omfattar centrumkvarteret 
som innesluts av Göteborgsvägen och Stations-
vägen samt bebyggelsen norr om Göteborgsvä-
gen. I avgränsningen ingår även delar av bebyg-
gelsen längs Ballebovägen. 

medverkande

Programmet har tagits fram av samhällsbygg-
nadsavdelningen genom Michaela Kleman och 
Anna Winnberg. Ewa Andersson på samhälls-
byggnadsavdelningen har även bidragit med 
underlag i avsnittet om belysning. 

Som underlag har förslag från Radar arkitektur 
och planering, White arkitekter AB samt DTH 
Arkitekter legat. 



6 CENTRUMPROGRAM FÖR BOLLEBYGDS TÄTORT

BOlleBYgD IDAg
Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns 
och Söråns dalgångar omgiven av skogsbekläd-
da höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle 
som byggts upp kring järnvägen. Orten har i 
huvudsak växt norr om järnvägen. De centrala 
delarna längs Göteborgsvägen och Stationsvä-
gen byggdes till stor del under 1940 till 1950-ta-
len. Längre norrut tillkom bebyggelsen senare, 
under 1960 till 1980-talen. 

Serviceutbudet är relativt stort och varierat. 
Här finns livsmedelsaffärer, banker, pizzerior, 
kläd- och inredningsbutiker, bibliotek, vårdcen-
tral, apotek mm. Verksamheterna är i huvudsak 
lokaliserade längs med huvudgatan, Göteborgs-
vägen, men även längs parallellgatan Stationsvä-
gen och runt Gästgivaretorget. 

Bollebygds fungerar som serviceort för fram-
förallt boende i Bollebygds tätort, Rävlanda, 
Hindås och Töllsjö. 

BeByggelse

Bebyggelsen är i huvudsak uppförda i två vå-
ningar med inredd vind och skalan kan benäm-
nas som måttlig. De större flerbostadshusen, 
där ibland Torghuset vid Gästgivaretorget och 
det nya Ekenhuset, är undantag. Båda husen är 
större i förhållande till övrig bebyggelse. 

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gäst-
givaretorget och Stationsvägen utgörs första 
våningen av butikslokaler. 

Bebyggelsen innehar få gemensamma drag. Hu-
sen kan dock delas in i två olika kategorier. Den 
något äldre bebyggelsen utgörs av friliggande 
bebyggelse med förträdgårdar, byggda från 
1920 fram till 1950-talet. Själva byggnaden upp-
tar generellt cirka en tredjedel av fastigheten. 
Den andra kategorin kännetecknas av större 
huskroppar uppförda under 1960- till 2000-
talet, som tar större delen av tomten i anspråk. 

Eftersom huvuddelen av bebyggelsen är fri-
liggande och ligger placerad en bit från gatan 
upplevs centrum som ljus och luftig. 

Dominerande fasadmaterial är tegel och puts 
i huvudsak varma kulörer. Det finns även hus 
med trä och plåtfasader. De flesta husen ligger 
indragen en bit från gatan. Längre ut från cen-
trum ansluter blandade bostadsområden med 
hus i en till två våningar. 

Framträdande offentlig karaktärsbyggnad som 
t ex kommunhus, bibliotek eller kyrka saknas. 
Torghuset och Ekenhuset kan närmast defi-
nieras som karaktärsbyggnader. Torghuset är 
förtjänstfullt placerad vid torgets östra sida och 
utgör där en tydlig fond och inramning. 

Typisk bebyggelse från 1940-50-tal. Tegel i varma kulörer domi-
nerar. 

Tegel och puts är det dominerande fasadmaterialet. 

Torghuset kan definieras som en karaktärsbyggnad
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kulturminnesvård

Enligt Kulturhistorisk byggnadsinventering 
nr 41 (Älvsborgs länsmuseum 1997) innehar 
Bollebygds tidigare tingshus, i den östra delen 
av centrum, ett kulturhistoriskt värde. Detta 
motiveras av husets lokalhistoriska värde som 
ger det en viktig betydelse för den lokala identi-
teten. Huset med komplementbyggnader bildar 
en väl sammansatt enhet med strategisk place-
ring i centrala Bollebygd vilket tillmäts betydel-
sefulla miljövärden. 

verksamheter

Ett flertal butiker finns etablerade längs Sta-
tionsvägen och Göteborgsvägen och vid 
Gästgivaretorget. På Gästgivaretorget sker även 
torghandel några gånger i månaden. Verksam-
heter och butiker vänder entréer utåt gator och 
torg. Köpmansvägen däremot innehar en tydlig 
karaktär av bakgata, med parkering och perso-
nalingångar. 

skyltning

Skyltningen kan i vissa fall upplevas som rörig. 
Varje verksamhetsutövare har tagit fram egna 
skyltar och placeringen varierar från byggnad 
till byggnad. Det saknas dessutom orienterings-
skyltar som anger var verksamheter och lokaler 
finns.

grönska

Centrum är omgiven av mycket grönska. Från 
flera håll sträcker sig skogsvegetationen ända in 
i samhället. Det gröna som finns i de centrala 
delarna utgörs främst av trädplanteringar längs 
gatan och områden med naturmark . Villabe-
byggelsen med dess trädgårdsgrönska präglar 
också centrummiljön. 

Däremot saknas tillgång på ordnade parker som 
är allmänt tillgängliga. De allmänna grönytor 
som finns är till viss del fragmenterade och ut-
görs av tidigare tomtmark eller naturmark som 
inte bebyggts. Dessa områden har stor potential 
att utvecklas till mindre grönskande parker. 

Mellan Frejasväg och Bollegården ligger Skat-
tegårdparken, som avses bli en sk generations-
park. Den är dock något svårtillgänglig efter-
som det saknas kopplingar söder- och västerut 
mot centrum. Den kan i nuläget endast nås från 
öster, via Frejas väg och från Odens väg i norr. 
Tingshuset omges av en lummig trädgårdsmiljö 
och området ligger centralt i ett stråk där många 
passerar. Området kan inte klassificeras som 
park eftersom det saknas anordnande gång-
stråk, planteringar och sittplatser. 

Öster om Tingshuset ansluter en obebyggd 
fastighet som innehåller rester efter en tidigare 

Karaktärsgivande ek vid cirkulationsplatsen i korsningen Kungs-
backavägen/Göteborgsvägen. 

Trädgårdar utgör en del av grönskan i Bollebygds centrum 

Vy från torget och österut längs Göteborgsvägen. Grönskan som 
omger Bollebygd är till stor del närvarande i de centrala delarna av 
orten. 
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trädgård. Området ligger intill den östra infar-
ten till centrum vilket gör att platsen till viss del 
är bullerstörd. Bullerstörningar och avsaknad av 
gångstråk och sittplatser samt tydliga koppling-
ar till stråk som förbinder området med resten 
av orten gör att människor inte väljer att vistas i 
området.

Bollebygds bibliotek ligger i en lummig park-
miljö vid den norra änden av Ballebovägen. 
Med gångstråk och utomhusscen är detta det 
område som innehar mest parkkaraktär. Denna 
ligger strategisk i anslutning till frekventa 
gångstråk. Parken ligger skyddad och omges av 
bebyggelse och har stor potential att utvecklas.  

Kring Ekedalsvägen finns ett grönstråk med 
stora äldre lövträd. Grönstråket är strategiskt 
värdefullt eftersom det ger en vägvisning om 
var grönskan fortsätter i orten. Detta är ett 
grönstråk som bör utvecklas och tas tillvara.

trafik och parkering

Den huvudsakliga trafiken genom centrum 
passerar via Göteborgsvägen. Stationsvägen är 
också relativt frekvent trafikerad, här finns bl a 
tåg- och busstation. 

Parkeringsmöjligheten är god. Parkeringsplat-
ser finns så gott som vid varje fastighet. Detta 
bidrar dock till ett högt bilanvändande. Bilen Lummigt grönt 

område, allmänt 
tillgängligt

Gatuplantering

Lummigt grönt 
område, privat
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Allmän och privat grönska i centrum. 

Biblioteksparken

Tingshuset

Ekedalsvägen

Skattegårdsparken

Skattegårdsparken

Biblioteksparken

Tingshusområdet

Ekedalsvägen

område med parkkaraktär

privat grönområde

lummigt naturområde

organiserad trädplantering

grönstråk som bör utvecklas
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Gästgivaretorget med fontän och centrumhuset i bakgrunden. 

Vårdcentralen och apoteket ligger undanskymt och saknar kopp-
ling till Gästgivaretorget.

tionsvägen och Göteborgsvägen/Stationsvägen 
och i öster Göteborgsvägen/Stationsvägen. I 
den östra delen omges cirkulationsplatsen av en 
bensinstation, en mindre grusyta och Tingshu-
set med dess omgivande grönska. Detta skapar 
ett ganska anonymt intryck. 

målpunkter 

De viktiga målpunkterna i centrum utgörs av 
butikerna, stationen och offentlig service i form 
av kommunhus, apotek, bibliotek och vårdcen-
tral. 

Gästgivaretorget är idag centrumets hjärta. 
Torgets utformning har en stadsmässighet med 
parkeringar och torgyta med fontän, plantering-
ar och bänkar. Dock kan torget upplevas som 
något ödslig och odefinierad. Det behöver stöd 
av omgivningen genom en tydligare inramning 
av rumsbildande bebyggelse. Torghuset skapar 
en tydlig inramning åt öster och kommunhuset 
utgör en fond i norr. I väster saknas rumsligt 
stöd.  
Vårdcentralen och apoteket ligger något undan-
gömt och saknar framförallt naturlig koppling 
till Gästgivaretorget. En vändplats dominerar 
intrycket och gång- och cykelvägen försvinner 
gradvis ut i Gästgivaregatan. Då vårdcentralen 
är en betydelsefull målpunkt är det viktigt att 
detta område kopplas samman med torget på 
ett bra sätt. 

Byggnaderna ligger indragna från gatan med parkering på förgårds-
marken. 

används inte sällan som transportmedel mellan 
de olika målpunkterna. Detta innebär i sin tur 
en större otrygghet för de oskyddade trafikan-
terna. 

Större parkeringsytor finns på Gästgivaretorget 
och inom stationsområdet. Längs Göteborgsvä-
gen och Stationsvägen finns kantstensparkering 
längs med gatan. 

En studie har gjorts över beläggningen på 
befintliga parkeringsplatser i centrum, som visar 
på en relativt god tillgång. På Gästgivaretorget 
kan det tidvis vara fullbelagt på veckoslutet och 
i samband med speciella evenemang.  

entrépunkterna

De viktigaste entrépunkterna i centrum ut-
görs av tre cirkulationsplatser. I väster är dessa 
belägna i korsningarna Kungsbackavägen/Sta- Biblioteket är en viktig målpunkt
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viktiga stråk

Stråket mellan stationsområdet och bibliote-
ket är en viktig koppling tvärs genom centrum 
i nordsydlig riktning. Det råder dock en viss 
otydlighet och det saknas vägledning om ortens 
viktiga målpunkter. 

Gång- och cykelförbindelsen mellan Stations-
området och Gästgivaretorget är ett väl frek-
venterat stråk, men ändå ganska anonymt där 
inget i utformningen indikerar att den kopplar 
samman två mycket viktiga målpunkter. Strå-
ket genomkorsas av Köpmansvägen i mitten 
vilket skapar en viss osäkerhet för fotgängarna. 
Stråkets otydlighet bidrar till att Stationsvägen 
upplevs som avskild från övriga centrum. 

Gångstråket mellan torget och stationen är otydligt. Bilar parkerar 
på gångvägen. 

viktiga målpunkter

primära stråk

sekundära stråk
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Skillnaden mellan offentligt och privat är otydlig. Det finns ingen 
fredad zon för fotgängare.

Utmed Stationsvägens norra sida saknas struktur och det är svårt 
för fotgängare att veta hur man skall röra sig i området. 

Ballebovägen utgör huvudstråket mellan Göte-
borgsvägen och biblioteket. Nyligen har Bal-
lebovägen kompletterats med separat gång- och 
cykelväg. Stråket bör dock ytterligare utvecklas 
för markera dess betydelse. 

offentligt och privat

Gränsen mellan det offentliga- och privata 
rummet är ibland diffus. Den relativt stora 
andelen förgårdsmark utnyttjas i de flesta fall till 
parkering. Detta område är ofta asfalterat och 
gränsen mellan allmän plats och kvartersmark 
är oklar. Även uppdelningen mellan gångtrafi-
kanter och bilar är otydlig. 

Miljön längs Göteborgsvägen och Stationsvä-
gen uppfattas bitvis som stökig och rörig. Detta 
är framförallt påtagligt längs Stationsvägens 

Köpmansvägen är en typisk ”bakgata”.  

norra sida. Här saknas ordning och struktur för 
att fotgängare lätt ska kunna veta hur man ska 
röra sig i området. De tidigare förträdgårdarna 
är hårdgjorda och markering av parkeringsplat-
ser saknas på vissa ställen. 

Likaså är miljön utanför det gamla Bollehuset 
mycket otydlig. Här finns mycket lite utrymme 
för de oskyddade tyrafikanterna att röra sig på. 
Dessutom skapar backande bilar stor otrygghet. 

Belysning

Belysningen utgörs i huvudsak av traditionell 
gatubelysning. Ljuskällorna utgörs i huvudsak 
av högtrycksnatrium vilket ger en bra belysning 
för motortrafiken, men ingen bra färgåtergiv-
ning och rumslighet. 

Ljuset är relativt jämnt fördelat utmed gatorna, 
medan gång- och cykelvägarna är sämre upp-
lysta. Detta skapar otrygghet och orienterbar-
heten försämras. Gång- och cykelstråket mellan 
Stationsområdet och Gästgivaretorget är endast 
belyst med någon enstaka stolparmatur. Detta 
är inte tillräckligt och gör att stråket känns 
mörkt och otryggt. 

Belysningen på Gästegivaretorget  utgörs av 
samma sort armaturer och ljuskällor som ga-
tubelysningen med tillägg av fyra undervatten-
sarmaturer i fontänen. I mörker ger torget ett 
intetsägande intryck. 

Stråket upp mot biblioteket, utmed Ballebo-
vägen, är endast belyst med gatubelysnings-
armaturer. Entrén till biblioteksparken saknar 
belysning som markerar infarten. Likaså saknas 
belysning i själva biblioteksparken.

På Gustav Werners plats har den traditionella 
gatubelysningen kompletterats med sk effektbe-
lysning, som strålkastare, pollare och bänkbelys-
ning. Detta skapar både spänning och förstärker 
rumsligheten.



12 CENTRUMPROGRAM FÖR BOLLEBYGDS TÄTORT

Sammnfattning av dagens 
centrum:

   • bebyggelsen ligger glest och har få  
     gemensamma drag 

   • en offentlig karaktärsbyggnad saknas

   • skyltningen kan uppfattas som rörig  
     och det saknas hänvisning till viktiga  
     målpunkter

   • allmänt tillgängliga parker saknas

   • viktiga stråk är i sin utformning otyd-   
     liga

   • Gästgivaretorget kan upplevas som  
     något odefinierat och ödsligt

   • koppling till vårdcentralen och övriga  
     centrum saknas

   • den goda tillgången till parkerings- 
     platser medför mycket bilåkande

   • gränsen mellan det privata och offen-  
     tliga är ibland diffus

   • belysningen är i första hand anpas- 
     sad för motortrafiken

   • utbudet av konstnärlig utsmyckning  
     är litet

konstnärlig utsmyckning

Med undantag från skulpturen på Gustav Wer-
ners plats saknas offentlig konst i centrum idag. 

gällande planer 

Programområdet omfattas av cirka tio olika 
detaljplaner. Den äldsta är från 1960 och om-
fattar bebyggelsen i den västra delen av Gö-
teborgsvägen och nästan hela den östra delen 
av kvarteret som innesluts av Göteborgsvägen 
och Stationsvägen. Planen medger ett högsta 
våningsantal på två våningar samt inredd vind. 
Tillåten användning är bostäder och handel, 
med undantag från två fastigheter där detaljpla-
nen tillåter småindustriändamål. 

Området från kommunhuset och norrut, öster 
om Ballebovägen omfattas av en detaljplan från 
1979. 

I övrigt är detaljplanerna från slutet av 1990-ta-
let eller senare. I de senare detaljplanerna finns 
utformningsbestämmelser som bland annat 
anger att bebyggelsen ska utföras med sadeltak, 
vara beklädd med röda takpannor och att fa-
sader ska utföras med ljus puts. Våningsantalet 
varierar mellan en till tre våningar. 

Konsverket ”Cyklisk bana” som är placerad på Gustav Werners 
Plats.
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2,5 vån trädgårdsstad, Hisingen, Göteborg. 

råD Och rIktlInJer
politiska vägval

Tre arkitektkontor har givits möjlighet att ta 
fram förslag till framtida utformning av Bolle-
bygds centrum. Politikerna i kommunstyrelsen 
och byggnads- och miljönämnden har utifrån 
detta angett riktlinjerna för den framtida ut-
vecklingen vilka är följande:

• Småstadens mått gäller. 

• Det är viktigt med verksamheter i bottenvå-
ningen i centrumområdet. 

• Gångtrafikanterna skall prioriteras. 

• Det är viktigt att förtäta runt torget så att det 
får en tydlig inramning.  

De råd och riktlinjer som presenteras i detta 
avsnitt skall ligga till grund för framtida detalj-
planering och bygglovgivning. De skall även 
ligga till grund för diskussion med fastighetsä-
gare och verksamhetsutövare i centrum. 

Öppningar mellan byggnaderna inom kvarteren 
bör inte bli längre än 10 meter, och skall inte 
finnas i kvartershörn. Där öppningar mellan 
byggnader lämnas mot gator eller torg och de 
inte behövs för in- och utfart, skall murar eller 
avgränsande vegetation finnas för att bidra till 
rumsbildning.

entréer
Byggnader ska vända framsida och huvuden-
tréer mot gator och torg.

Entréerna bör markera sig tydligt i fasaden och 
ges ett uppglasat och välkomnande intryck. De 
bör vara detaljerade och omsorgsrikt utformade 
och det ska vara lätt att orientera sig. Sinse-
mellan bör de olika fastigheternas entréer ha 
varierat utförande.  

3-4 vån bostadshus, Varberg, där man arbetat med variation i 
fasadlinjen

BeByggelse

volymer och skala
Bebyggelsen skall generellt uppföras i tre 
våningar. Utöver detta kan inredd vindsvåning 
eller indragen takvåning tillåtas. Detta skall 
avgöras i det enskilda fallet. Enstaka byggnader 
i några få strategiska lägen kan tillåtas en högre 
byggnadshöjd. 

Byggnaderna kan med fördel placeras tätare 
och med större volymer än idag. För att bebyg-
gelsen inte ska verka för storskalig bör långa 
huskroppar brytas av så att småsakligheten 
bevaras. Detta kan ske genom en variation i 
husens fasadutformning och byggnadshöjd. En 
tumregel kan vara en indelning i cirka 20–25 
meter breda fasadpartier. Undantag bör gälla 
för bebyggelsen som inramar Gästgivaretorget 
där längre fasader kan tillåtas.
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arkitektonisk utformning
Bebyggelsen skall samverka i utformning. Detta 
betyder inte upprepning av formspråk. Tvärtom 
bör nya byggnader ha ett tydligt modernt arki-
tektoniskt uttryck.

Även mindre byggnader som teknikhus och för-
råd ska ha en prydlig utformning som samspe-
lar med övrig bebyggelse. 

För brant taklutning bör undvikas. Indragen 
takvåning med terass kan tillåtas. Takvåningen 
ska dras in minst 2,0 meter från fasad för att 
ge bättre solförhållanden på gator och gårdar. 
Indragningen kan utnyttjas för takterrasser. Un-
dantagsvis kan indragningen minskas för hiss/
trapphus samt mindre utbyggnader mot gård.

Husens innegårdar ska utformas så gröna som
möjligt.

materialval, färgsättning och detaljer

En väl vald och samstämd färgsättning är
av stor betydelse för attraktiviteten i stadsrum-
met. Ny bebyggelse bör uppföras företrädesvis 
med fasader i tegel eller puts. Inslag av trä får 
finnas. Färgskalan bör vara varm med i första 
hand färger som ockra, gult och terrakotta.

Ljusa kulörer kan accepteras om de samspelar 
med intilliggande byggnader på ett  intressant 
sätt.

En varm och kraftfull färgskala, Bo01, Malmö

Idébild av Radar Arkitektur och planering som visar hur den västra sidan av Gästgivaretorget kan gestaltas. Avvikande arkitektur kan 
användas för att skapa karaktärsbyggnader lika väl som höga byggnader. 

Utformningen av offentliga byggnader bör äg-
nas särskild omsorg. Dessa blir en måttstock på 
vilka krav som ställs på utformningen i övriga 
Bollebygd.

Fasader skall utformaras med en markerad 
sockelvåning. Bottenvåningen på husen skall 
förses med butiks- och verksamhetslokaler. 
Verksamheterna ska annonseras utåt med skylt-
fönster.
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Skissförslag till bebyggelse- och våningskomplettering, framtagen av DTH Arkitekter 

Råd och riktlinjer för be-
bygglse:

   • bebyggelsen skall ha en maximal  
     höjd på tre våningar

   • enstaka byggnader, i strategiska  
     lägen, kan tillåtas ha en högre bygg- 
     nadshöjd 

   • långa huskroppar skall brytas av så  
     att småsakligheten bevaras

   • byggnader skall vända framsida och  
     huvudentréer mot gator och torg.

   • bebyggelsen skall samverka i utform- 
     ning och färg

   • fasader skall förses med markerad   
     sockelvåning

   • bottenvåningen på husen skall förses  
     med butiks- och verksamhetslokaler.

   • ny bebyggelse skall uppföras i huvud- 
     sak i tegel eller puts

Bebyggelsekomplettering

På ett flertal ställen kan med fördel komplet-
tering av ny bebyggelse eller våningsantal på 
befintliga hus ske. 

På den sk Skattegårdstomten, mitt emot Bol-
legården, som idag utgörs av förskolepavil-
jonger, finns planer på flerfamiljshus. Eftersom 
omgivande bebyggelse till stor del utgörs av 
lägre villabebyggelse bör byggnadshöjden hållas 
nere. Längs med Ballebovägen kan tre våningar 
tillåtas, medan våningsantalet inom resten av 
fastigheten bör hållas nere till två våningar. 

För att skapa motvikt till Ekenhuset vid den 
västra entrén och en tydligare inramning av den 
östra entrén kan ett högre våningsantal tillåtas i 
detta läge. 

Det är av stor vikt att den framtida använd-
ningen av tomten öster om Tingshuset utreds 
vidare, eftersom området utgör den östra en-
trén till centrum.

Planer finns att för ny bebyggelse på fastigheten 
mellan Tingshuset och Torghuset.  Utform-
ningen av bebyggelse inom denna fastighet 
liksom inom fastigheten öster om Tingshuset 
skall särskild hänsyn tas till Tingshusets kultur-
historiska värde och utformning.  
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skyltning

En väl genomförd skyltning är tydlig och bidrar 
till att förbättra orienteringen. Dåligt skyltning 
kan skymma både sikt och byggnader. Dess-
utom kan en ogenomtänkt skyltning skapa ett 
stökigt och brokigt intryck av det offentliga 
rummet. Tydlig skyltning innebär inte uppsätt-
ning av många skyltar. Tvärtom skapar detta 
otydlighet och huvudbudskapet försvinner.

Skyltar skall samverka med byggnadens ar-
kitektur och utformning. De bör placeras på 
sockelvåningens fasad. De skall också vara i 
proportion till byggnaden så att de inte blir för 
dominerande. Byggnadsdetaljer som fönster, 
burspråk mm skall hållas fria från skyltar. 

Upprepning av skyltar skall undvikas. Detta tar 
både fasaden och uppmärksamhet i onödan. 
Det kan räcka med en liten men välkänd logga 
för att annonsera sin verksamhet. 

Skyltningen kan ske på fasad eller som flagg-
skyltning. Skyltarna bör placeras i direkt anslut-
ning till verksamheten. Varumärken och reklam 
bör i huvudsak hänvisas till skyltfönster. 

Om skylten placeras högre än bottenvåning 
eller skärmtak bör skylten utföras med frilagda 
bokstäver. Frilagda bokstäver skymmer min-
dre och kan lättare anpassas till byggnadens 
utformning. Butiks- eller företagsskyltar bör 
samlas i band eller grupper på fasad.

Byggnadsdetaljer skall hållas fria från skyltar.

Banderoller bör endast accepteras för tillfälliga
evenemang eller högtider.

Så kallade vippskyltar, placerade på torg och 
trottoarer, bör undvikas då de utgör en säker-
hetsrisk för människor med funktionsnedsätt-
ning. 

För all skyltning gäller att den inte får skymma 
viktiga siktlinjer, vara störande för boende eller 
inverka negativt på trafiksäkerheten. Att sätta 
upp en skylt inom centrumområdet är bygglov-
pliktigt. 

Övrig skyltning, såsom vägskyltar mm skall hål-
las till ett minimum, dels i storlek, dels i mängd. 
Låt istället utformningen av det offentliga rum-
met spegla hur man skall bete sig och i vilken 
riktning man skall färdas.

Val av bakgrundsfärg är mycket betydelsefullt för skyltens 
anpassning till byggnaden och för en god helhetsverkan. 

Här är ett bra ett exempel på en skylt med frilagda bokstäver
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Här är ett bra ett exempel på hur skyltningen samlats gemensamt 
på byggnaden

Här finns ingen samverkan mellan de olika verksamhetsutövarna 
vad gäller skyltning. Denna bild är även ett bra exempel på hur det 
blir mindre informativt med många skyltar. 

Räcken eller staket med reklambudskap är också bygglovpliktigt. 

Råd och riktlinjer för skylt-
ning:

   • skyltar skall samverka med bygg- 
     nadens arkitektur och utformning

   • skyltar skall placeras i direkt anslut- 
     ning till verksamheten

   • skyltar skall i möjligaste mån placeras  
     på sockelvåningens fasad

   • byggnadsdetaljer skall hållas fria från  
     skyltar

   • upprepning av en och samma skylt   
     skall undvikas

   • varumärken och reklam skall i huvud- 
     sak hänvisas till skyltfönster

  •  skylt på fasad bör utföras med frilag- 
     da bokstäver

  • flera butiks- eller företagsskyltar skall  
    samlas i band eller grupp på fasaden

  • skyltar får inte skymma viktiga siktlin- 
    jer eller vara störande för boende.

   • uppsättning av skylt kräver bygglov

Antalet vippskyltar bör hållas nere eftersom de kan utgöra hinder 
och skapa ett rörigt intryck.
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markbeläggning
Markbeläggningen utgör det offentliga rum-
mets golv och spelar en stor roll för upplevel-
sen av miljön. Den binder samman platser och 
är karaktärsskapande. Beläggningen i marken 
skall ge en tydlig signal om platsens använ-
dande.

Anvisningar för olika trafikslag skall så långt 
som möjligt göras med markbeläggning annan
än målning, t.ex. infälld cykelsymbol av metall 
eller plattsättning.

Vid val av olika typerna av markbeläggning är 
det viktigt med harmoni i både färgskala och 
form. Markbeläggningen skall även vara ge-
nomgående likartad i hela centrum så att konti-
nuiteten och ordningen bibehålls. 

det offentliga rummet
En ogenomtänkt och alltför varierad utform-
ning av gaturummet skapar förvirring och 
osäkerhet om hur vi ska använda det och röra 
oss i det. 

gränsen mellan det privata och offentliga
I centrum bör gränsen mellan det privata och 
offentliga framförallt tydliggöras. Likaså skall 
det tydligt framgå av utformning var de olika 
trafikantgrupperna skall hålla till. 

Det måste tydliggöras vilka ytor som är avsedda 
för gående och vilka som är avsedda för parke-
ring, framförallt inom kvartersmark. Detta kan 
ske genom förändring i markbeläggningen eller 
plantering av träd och buskar. 

Vid nybyggnation skall dock området mellan 
byggnad och gata göras tillgängligt för gångtra-
fik och inte domineras av bilparkering. 

Gångbanor skall beläggas med betongplattor, 
av den sort som redan finns på ett flertal ställen 
i centrum. Nyanläggande av kantsten skall ske i 
granit. Kör- och cykelbanor kan förses med as-
falt. Detta gäller inte i utpräglade naturområden
där asfalt inte passar in. Beläggningen bör bytas 
ut mot t ex smågatsten i de punkter och kors-
ningar där flera trafikantgrupper korsar var-
andra. Där gångbanan skall kompletteras med 
möblering kan detta avskiljas i markbelägg-
ningen med exempelvis en eller ett par rader 
smågatsten.

Nivåskillnader skall i första hand tas upp med 
utförda ramper, murar och trappor. Asfalte-
ring i syfte att utjämna höjdskillnader etc skall 
undvikas. 

allmän plats kvartersmark

Illustrationen ovan är ett förslag på hur gränsen mellan det privata- 
och offentliga rummet kan tydliggöras.

Exempel från Stationsvägen hur skillnaden mellan olika för-
gårdsmark kan utformas. Grönska kan (som till höger i bilden) 
användas för att avgränsa förgårdsmark och en tydlig markering 
mellan offentligt och privat. 

Detta sätt att ta upp en nivåskillnad skall undvikas. 
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möblering
Liksom rummets golv och väggar bör även dess 
möblering samordnas. Möblerna i det offentliga 
rummet består av papperskorgar, lyktstolpar, 
bänkar, blomlådor, pollare mm. 

Ett samordnat val av möbler medför estetisk 
enhetlighet trots att byggnaderna längs gatan 
kan ge ett mycket varierat intryck. Framförallt 
måste antalet modeller begränsas. För många 
olika sorter ger ett stökigt och rörigt intryck. 

Eftersom bebyggelsen har en varierande karak-
tär och ålder är det viktigt att stadsrummet
möbleras med möbler av en enklare och stra-
mare utformning som passar såväl till den äldre 
bebyggelsen om till de nya husen. Det är också 
viktigt att möblerna underhålls för att öka håll-
barheten och ge ett mer bestående intryck. 

Möblerna skall vara konstruerade i hållbara och 
miljövänliga material, plast bör undvikas. De 
skall kännetecknas av robusthet, hållbarhet och 
tidlös design. Färgskalan skall vara diskret och 
enhetlig. De möbler som används skall passa 
bra tillsammans. En grundstandard gör dess-
utom att möblerna är lätta att underhålla och 
byta. 

Till höger föreslås ett bassortiment som kan an-
vändas generellt. Dock kan detta bassortiment 
kompletteras med något med annan gestaltning 
för att understryka den unika platsens karaktär. 

Även tillfälliga möblemang, som uteserveringar, 
bör vara samordnade. De ska vara av hög kvali-
tet och gärna av stram, stadsmässig karaktär. 

Belysning Ultimo IV, Noral.

Parksoffa Urban, Vestre.

Trädskydd Mirja, Nola. Parksoffa Anita, Slottsbro.

Skräpkorg William, Nifo.

    Utrustning
    Belysning Ultimo IV,  
    Noral
    Parksoffa 1 Urban,       
    Vestre
    Parksoffa 2 Anita,       
    Slottsbro
    Skräpkorg Runar,       
    Nifo
    Trädskydd Mirja,        
    Nola 
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Råd och riktlinjer för det of-
fentliga rummet:

   • gränsen mellan det privata och of- 
     fentliga skall tydliggöras

   • vid nybyggnation skall området mel- 
     lan byggnad och gata göras till-  
     gängligt för gångtrafik och inte dom- 
     ineras av bilparkering

   • markbeläggningen skall ge en tydlig    
     signal om platsens användande

   • val av markbeläggning skall vara  
     genomgående likartad i hela centrum

   • asfaltering i syfte att utjämna höjd- 
     skillnader skall undvikas 

   • antalet möbelmodeller skall begrän 
     sas 

   • möbleringen av centrum skall kän-   
     netecknas av robusthet, hållbarhet  
     och tidlös design. 

   • det skall finnas mer inslag av konst-   
     närlig utsmyckning. 

   • gaturummet skall göras tillgängligt för  
     alla

konstnärlig utsmyckning
Ett offentligt konstverk kan ha ett värde som
landmärke och vara identitetsskapande för
såväl platsen som för hela centrum då de ger en
möjlighet att försköna och väcka eftertanke.

Centrum bör kompletteras med konstnärlig 
utsmyckning på torg, gator och i parker. Ett 
konstverk skall placeras på en plats där det 
kommer till sin rätt. En skulptur eller liknande 
skall förankras i marken på ett säkert och este-
tiskt vis och placeras på ett sådant sätt att det 
inte hindrar framkomligheten. 

tillgänglighet
Det är viktigt att gaturummet är tillgängliga för 
alla. 

Jämnare markbeläggningar underlättar för äldre
och synskadade. För rullstolsburna kan tillgäng-
ligheten förbättras med ramper med vilplan. 
För synskadade kan tillgängligheten förbättras
om stråken går att avläsa i markbeläggningen.
Bänkar bör placeras så att de finns inom synhåll 
från en bänk till nästa. 

Parallellt med detta program pågår framtagan-
det av en tillgänglighetsplan för Bollebygds 
centrum där enkla avhjälpta hinder föreslås. 

entrépunkter
De tre cirkulationsplatserna fungerar som entré 
till centrum och skall gestaltas därefter. Detalj-
rikedomen bör vara låg och det bör finnas ett 
sammanhängande tema mellan dem. Det är 
också viktigt hur bebyggelsen i anslutning till 
dem utformas.

Modern och effektfullt utformad rondell, Mölndal. Foto: DTH 
Arkitekter. 

Alingsås. Offentlig utsmyckning berikar gaturummet. Foto: DTH 
Arkitekter.

lekytor
För att förstärka karaktären av småstad och i 
syfte att skapa sociala mötesplatser kan mindre 
ytor med funktioner för lek kilas in på valda
platser. Detta innebär små ytor för spontan lek, 
gärna med konstnärligt inslag. Det handlar inte 
om anlagda lekplatser i vanlig mening.
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parkering
Utvecklingen i de flesta städer går mot mindre
biltrafik och mindre parkering i stadskärnan.
Staden skall gestaltas för människor inte bilar. 

En reduceringenav biltrafiken kan generera 
miljö- och upplevelsemässiga värden som är 
positiva för centrums utveckling. 

God tillgång på parkeringsplatser är viktigt för 
besöksfrekvensen. Dock är det inte möjligt att 
dimensionera parkeringsplatserna för extrema 
situationer såsom marknadsdagar och liknande. 
Vid dessa tillfällen måste ett något längre gång-
avstånd accepteras. 

Ett av de största problemen med dagens par-
keringssituation är att det finns möjlighet att 
parkera nästan var som helst. Detta leder till ett 
beteende där bilen används vid förflyttning mel-
lan de olika målpunkterna, även om avstånden 
är mycket korta. 

Parkering bör därför koncentreras till några få 
större parkeringarsytor lokaliserade på strate-
giska platser, bla på Gästgivaretorget och inom 
Stationsområdet. Större parkeringsytor föreslås 
även utmed Köpmansvägen och Ekedalsvägen. 
Dessutom medger gällande detaljplan att kom-
plettera pendelparkeringen inom stationsområ-
det med ett parkeringsdäck. 

verksamheter ej samutnyttjade
antal platser/1000 kvm Bta

samutnyttjade
antal platser/1000 kvm/Bta

livsmedelshan-
del (Bollebygds 
centralort)

37 28

övrig detaljhandel 22 17

kontor 23 17

restaurang 55 41

samlingslokaler särskild utredning

skola/förskola särskild utredning

Bostäder

flerbostadshus 1,1 bilplats/lägenhet ------

friliggande villor/
radhus

2,0 bilplatser/lägenhet ------

nom vegetation som ger stadga och inramning. 
Detta kan ske genom låga häckar som avgränsar 
parkeringen från övriga ytor och med hjälp av 
träd som har hög kronhöjd. 

Med detta som utgångspunkt har kommunen, 
genom byggnads- och miljönämnden tagit fram 
en parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kom-
mun, antagen 2009-12-10. Parkeringsnormen 
skall gälla vid all nybyggnation och väsentlig 
ombyggnad

Dessa parkeringsytor kan kompletterat med ett 
fåtal kundparkeringsplatser i anslutning till en-
skilda fastigheter, samt kantstensparkering längs 
gatorna. Boendeparkering skall först och främst 
lösas inom den egna fastigheten.

Fördelarna med samutnyttjande av parkerings-
platser skall tas tillvara. Om det finns möjlighet 
för flera verksamheter att samordnas om parke-
ring kan kraven på antalet platser sänkas. 
Parkeringsytorna bör ges en grön prägel t ex ge-

Utdrag från parkeringsnormen för Bollebygds kommun
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Råd och riktlinjer för parke-
ring:

   • parkering skall i huvudsak koncentre- 
     ras till några få större parkeringsytor

   • boendeparkering skall först och  
     främst lösas inom den egna fastig-     
     heten

   • fördelarna med samutnyttjande av  
     parkering skall tas till vara  

   • parkeringsytorna skall ges en grön  
     prägel med inramande vegetation

   • vid nybyggnation skall kommunens  
     parkeringsnorm följas 

   

Befintlig pendelparke-
ring kan kompletteras 
med parkeringsdäck

större parkeringsytor

längs med köpmans-
gatan kan ett flertal 
parkeringar skapas
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viktiga stråk
De olika rummen skall knytas samman genom 
tydliga stråk och inordnas i bebyggelsestruk-
turen. I centrum är det framförallt viktigt att 
skapa en starkare koppling mellan Stationsvä-
gen, Göteborgsvägen och Gästgivaretorget.

Till viktiga målpunkter som, biblioteket, kom-
munhus och vårdcentral och den planerade 
Skattegårdsparken måste även tydligare förbin-
delser genomföras. 

Utformningen av gång- och cykelstråk skall
fullföljas och markeras tydligt även över korsan-
de körbanor så att stråken förstärks och bilister 
kör på gåendes villkor. 

stråket mellan gästgivaretorget och vård-
centralen
Gästgivarevägen föreslås få samma markbelägg-
ning som torget och utformas som ett så kallat 
”shared space” område, som innebär att biltra-
fiken får köra i området, men på fotgängarnas 
villkor (se avsnittet Idéskisser). Befintliga träd 
bör tas tillvara. Vid träden kan sittplatser skapas 
omgärdade av låga häckar. En genomtänkt be-
lysning är viktigt i området då platsens karaktär 
av bakgata kan skapa otrygghet.  

Platsen utanför vårdcentralen har potential 
att bli en lugn oas sommartid i skuggan under 
träden genom ett effektivare utnyttjande av 
området. 

gång- och cykelstråket mellan stations-
området och gästgivaretorget 
Gång- och cykelförbindelsen mellan stations-
området och Gäsgivaretorget kan med fördel 
breddas och förses med en mindre platsbildning 
(se avsnittet Idéskisser). Med  hjälp av växtlig-
het ges stråket en ökad tydlighet och får mer 
struktur. Genom att entréer och uteserveringar 
vänds mot stråket kan stråket aktiveras och bli 
en mer livaktig del av centrum. 

Där Köpmansvägen skär av stråket på mitten 
föreslås en upphöjd och väl markerad av gång-
passagen. En mindre platsbildning,  kan skapas 
i ”korset” med bänkar, planteringar mm. 

Mot det gamla Bollehuset finns idag en mur 
som tvingar stråket att kröka något. Här före-
slås istället en längre trappa som öppnar upp 
gångstråket mot Gästgivaretorget och på detta 
sätt skapas en tydligare anknytning. 

stråket utmed gamla Bollehuset
Utrymmet för de oskyddade trafikanterna fö-
reslås att öka genom att den snedställda parke-
ringen tas bort och ersätts med kantstensparke-
ring (se avsnittet Idéskisser).  

Ytan för de gående föses med samma mark-
beläggning som på Gästgivaretorget. Här kan 
också bänkar och blomlådor placeras ut, av 
samma sort som de på torget. Genom denna åt-
gärd skapas en tryggare och vackrare miljö och 
stråket blir en naturlig del av torgrummet. 

övriga stråk
Stråken längs med Ekedalsvägen bör utvecklas, 
se avsnittet Grönska, och vägen bör komplette-
ras med en separat gång- och cykelbana.

Den norr sidan av Stationsvägen bör tydlig-
göras genom avskiljande markering mellan de 
olika trafikantgrupperna. In- och utfart till de 
olika fastigheterna bör koncentreras och be-
gränsas till vissa punkter. 

Exempelk på en mindre platsbildning från Enköping.
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Råd och riktlinjer för viktiga 
stråk:

    • Utformningen av gång- och cykel 
      stråk skall fullföljas och markeras   
      tydligt även över korsande körbanor

    • gång- och cykelstråket mellan sta- 
     tionområdet och gästgivaretorget   
     bör göras tydligare 

   • förbindelerna till de viktiga målpunk- 
     terna skall vara tydlig

   • kopplingen mellan vårdcentralen och  
     gästgivaretorget bör förbättras  

   • stråket utmed gamla Bollehuset bör  
     göras säkrare för fotgängare och  
     införlivas i torgrummet 

   • stråket Ekedalsvägen bör göras tyd- 
     ligare och förses med separat gång-  
     och cykelbana 

   • utmed den norra sidan av Stationsvä 
     gen bör in- och utfarterna koncentre- 
     ras och begränsas till vissa punkter   

Förslag på stråk som skall tydliggöras

stråk som bör
tydliggöras
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grönska
Grönskan bör utvecklas genom att gaturummet 
och förträdgårdsmark får ett högre inslag av 
vegetation. Dessa miljöer bör kompletteras med 
t ex låga häckar och träd. Även platsbildningar 
och stråk bör ha ett inslag av grönska i form av 
trädrader, buskar och blomsterplanteringar. 

Förträdgårdarna på kvartermark längs med Gö-
teborgsvägen och Stationsvägen bör komplet-
teras med gröna inslag. Tomtmarksavgränsning 
kan ske t ex genom häckar, planteringar och 
träd. 

Tillkommande vegetation bör väljas så att deras 
form, framtida utveckling mm stämmer över-
ens med platsens förutsättningar. Vidare skall 
växterna harmoniera med platsen med utgångs-
punkt på estetik, siktlinjer, flöden, skala (både i 
plan och på höjden) och rumsbildningar. 

val av grönska
Variation är eftersträvansvärt inte bara för
att skapa ett spännande och intressant urval
utan också för att förhindra massbortfall vid
eventuella sjukdomar liknande almsjukan.

Nya träd ska bör ha ett stamomfång om minst 
300 mm och vara tåliga stadsträd. Vid plante-
ring av gatuträd är det mycket viktigt att trädets 
rötter får det utrymme de behöver. Det är också 
viktigt att jorden inte packas för hårt kring 
trädets rötter.

Trädet måste också få utrymme för sin krona.
Avstånd till fasad bör minst vara 4-7 m. På
smalare gator bör man betänka andra gröna
alternativ än träd då även smalkroniga arter
kan bli breda med tiden. Att välja arter med
bredare kronor som sedan beskärs för att
passa in på platsen, är ett sätt som fungerar på
kortare sikt, men det är kostsamt, tidskrävande
och inte så bra för trädet.

Alingsås. Tydliga trädrader ger stadga åt gaturummet. Foto: DTH 
Arkitekter.

Det är positivt att man planerar växtlighet
med fler sinnen än synen i åtanke. Det finns t 
ex många träd och blommor med en fantastisk
doft.

Det är viktigt att man vid nybyggnation bevarar 
så mycket av de befintliga träden som möjligt. 
En förutsättning är dock att de är vid god vigör.

grönstråket kring ekedalsvägen 
Stråket bör förstärkas och tydliggöras i sin 
anslutning till Gästgivaretorget. Området kan 
utformas så att det får en tydligare naturprägel 
med olika vegetationsridåer blandat med de 
stora träd som finns i området. Grönområdet 
bör förses med gångvägar och bänkar utplace-
rade längs stråket. 

skattegårdsparken, biblioteksparken och 
området kring tingshuset 
Dessa är grönområden vars parkkaraktär och 
funktion som samlingspunkter bör utvecklas. 
Detta kan ske med kompletterande plantering 
av blommor och buskar. Likaså bör de förses 
med bänkar och gångstråk. Parkerna bör ges 
olika karaktärsdrag för att det ska finnas en 
variation och spänning.  
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Råd och riktlinjer för grönska:

   • gaturummet och förgårdsmarken  
     bör kompletteras med högre inslag av  
     vegetation  

   • platsbildningar och stråk skall har ett  
     naturligt inslag av i form av trädrader,  
     buskar och blomsterplanteringar

   • vegetation ska väljas så att deras  
     form, framtida utveckling mm stäm- 
     mer överens med platsens förutsätt- 
     ningar 

   • nya träd skall ha ett stamomfång om  
     minst 300 mm

   • avstånd från träd till fasad skall vara  
     minst 4-7 meter

   • grönstråket kring Ekedalsvägen bör  
     kompletteras med gångvägar och  
     bänkar 

  • parkkaraktären i grönområdena kring  
    biblioteket  och tingshuset bör förstär- 
    kas genom plantering av blommor och  
    buskar och förses med bänkar.  

Förslag på grönområden som bör utvecklas. 

grönområden som 
bör utvecklas
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Belysning
Ljuset skall få människor att känna sig trygga
och säkra under dygnets mörka timmar, öka
trafiksäkerheten samt ge centrum en tydlig pro-
fil och identitet. Trygghet skapas dock inte med 
automatik genom en ökad styrka av ljuskällan. 

Belysning kan även användas för att forma ett 
begripligt, vackert och stimulerande rum genom 
att skapa stämningar, leda blickar och framhäva 
detaljer. Belysningen skall inte ersätta dagsljuset 
utan framhäva natten.

Belysningen i centrum skall ha god färgåtergiv-
ning så att färger inte förvanskas. Belysningskäl-
lan skall vara av icke bländande typ och ge ett 
varmt intryck. 

Befintlig stolpbelysning föreslås kompletteras 
med belysningsarmaturer som belyser mark, 
fasader och växtlighet. På så sätt kan det offent-
liga rummets form förstärkas. 

På platser, parker och torg skall belysningen 
anpassas utifrån en mänsklig skala. Utgångs-
punkten skall även vara att ta fasta på platsens 
karaktär. Belysning kan t ex utgöras av pollare, 
markbelysning, fasad- och trädbelysning mm. 

Ljuset bör koncentreras till vissa strategiska 
punkter där många rör sig, medan det kan tillå-
tas vara mörkare på andra platser. Vid frekventa 

gångstråk skall ljuset tydliggöra orientering och 
riktningar. De kan förses med sk parkstolpar, 
med armaturen placerad på fyra meters höjd. 
Vid olika platsbildningar kan stolparna förses 
eller komplatteras med effektbelysning, för att 
betona att något händer. Effektbelysning kan 
t ex utgöras av markstrålkastare riktade mot 
träd eller annan växtlighet. 

I övrigt är det viktigt att armaturer och stolpar 
har ett enhetligt formspråk.

Exempel på hur effektfullt det kan bli när träd belyses 
av strålkastare uppifrån, Olsson & Linder, Bostads 
AB Vätterhem

Exempel på en varierad och effektfull belysning som får 
platsen att både kännas spännande och trygg i mörker. 
Ljus i Alingsås 2009, Minneslunden

gästgivaretorget
Med en variation i belysningen kan Gästgiva-
retorget ges ett mer trivsamt och ombonat in-
tryck.  I de befintliga armaturerna på torget och 
utmed omkringliggande vägar bör ljuskällorna 
bytas ut till ljuskällor med bättre färgåtergiv-
ning. På var sida om bokhäckarna mot torghan-
delsytan kan små riktbara markspottar sättas. 

Kommunhuset utgör en viktig fond utmed den 
norra sidan av torget. Almarna vid gångvägen 
fram mot kommunhuset och själva gången fram 
till entrén bör belysas för att markera att huset 
har en viktig funktion i samhället.
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Råd och riktlinjer för belys-
ning:

   • belysningen skall planeras så at fot- 
     gängare och cyklister lätt kan orien- 
     tera sig 

   • variationer i belysning skall efter- 
     strävas

   • belysningen skall ha god färgåtergiv- 
     ning 

   • belysning av platser, parker och torg  
     skall anpassas utifrån en mänsklig  
     skala

   • belysningen av gångstråk skall ge  
     tydlig orientering och riktning

  • Gästgivaretorget bör kompletteras  
    med en större variation i belysningen 

  • belysningen utmed gång- och cykel- 
    stråket mellan stationsområdet och  
    gästgivaretorget bör kompletteras   

 •  entrén till och själva biblioteksparken  
    bör kompletteras med belysning

Exempel från Alingsås där entréstolpar belyses på ett 
effekfullt sätt, Ljus i Alingsås 2007, Slottsparken

Bokhäckar 1,5 
m höga, belyses 
från mark med 
kompaktlysrör 
för att få mycket 
ljus. Belyses från 
båda sidor med 
varmt ljus.

Befintlig belys-
ning i vattenkas-
karderna med 
kallt ljus.

Befintlig belys-
ning, ljuslällan 
ersätts med en 
svagare ljus-
källa, ex 20 W 
metallhallogen 
med varmt ljus.

gång- och cykelstråket mellan stationsområdet 
och gästgivaretorget

Stråket från Stationsvägen till Gästgivaretorget 
bör vara mer upplyst. Stråket föreslås belysas 
uppifrån med parkbelysning samt med svagt 
ljus från riktbara markstrålkastare.

skattegårdsvägen - skattegårdsparken

Med en genomtänkt belysning kan den plane-
rade Skattegårdsparken även vara tilldragande i 
mörker. Parkens olika entréer bör även belysas 
på ett effekfullt sätt. 

Biblioteket

Entrén till biblioteksparken bör betonas. Detta 
kan åstadkommas genom att de stora grindstol-
parna belyses underifrån. Även spänningen i 
parken kan förstärkas genom olika typer av ef-
fekbelysning av vegetation och utomhusscenen. 
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Fortsatt arbete

Ett genomförande av föreslagna åtgärder kräver 
tid och pengar. Tillsammans ska affärsinneha-
vare, fastighetsägare, kommunen och övriga nä-
ringsidkare med gemensamma krafter utveckla 
tätorten till ett attraktivt centrum. 

Lämpligen kan dessa åtgärder genomföras suc-
cessivt i samband med att förändring sker. 

Programmet skall ställas ut på samråd under 
april-maj för inhämtande av synpunkter. Däref-
ter kan ändringar komma att ske i programmet. 
Byggnads- och miljönämnden skall därefter 
godkänna programmet och skicka det vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Under samrådstiden skall även möte hållas med 
verksamhetsutövare och fastighetsägare i cen-
trum, där ovanstående förslag skall presenteras. 
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Idéskisser
Nedan presenteras ett antal idéskisser på ett 
urval delområden i centrum. dessa skall endast 
ses som skisser och skall inte vara styrande för 
den framtida utformningen. 

Gång och cykelstråkel mellan stationsområdet och 
Gästgivaretorgaet: 
Enligt idéskissen flyttas parkeringsplatserna och gränsen mellan 
kvartersmark och gångstråket markeras med låga häckar. Muren 
vid trädraden som avgränsar fastigheten med gamla Bollehuset 
tas bort och höjdskillnaden tas upp med två trappsteg som gör att 
stråket öppnar sig mot torget. Ovanför trappan är ett lämpligt läge 
för uteservering sommartid.  

Stråket utmed gamla Bollehuset: 
Enligt idéskissen skapas utrymme för fotgängare utmed hustes 
fasad. På gångstråket ges utrymme för sittplatser och blomlådor. 
Den snedställda parkeringen ersätts med längsgåendeparkering i 
två rader. 

Stråket utmed norra sidan av Stationsvägen: 
Idéskissen redovisar ett tydliggörande av stråket med avgränsande 
parkering och att infarter koncentreras till några få punkter. 

lämpligt läge 
för uteservering 

Försäkringskassan

häckar och träd  
ramar in 

gångstråket 
möjlighet till 

20 nya p-platser 

tydlig avgränsning 
mellan bilar och 

gångtrafik

Alingsåsbagar’n

Bolles Hemköp

Godislagret

Eliassons möbler

Blomsterbutiken

Jills Danex

StyrkebolagetLundgrens

parkeringsplatserna är 
tydligt avgränsade. Infarter 

koncentreras till några få punkter 
vilket ger en säkrare trafikmiljö 

för gående. 

lämpligt läge 
för uteservering 

muren ersätts 
av en trappa 

sittplatser

bilar kan passera

parkering

parkering

lek

upphöjd 
gångpassage

parkering
Köpmansvägen

Göteborgsvägen

Statio
nsväg

en



31CENTRUMPROGRAM FÖR BOLLEBYGDS TÄTORT

häck som 
avgränsar och 

bildar rum

gatan utformas 
som en s k 

’shared space’

Vårdcentral, Apotek och 
Byggnads- och miljöförvaltning

Gästgivarevägen

sittplatser

sittplatser

Torghuset

Enligt idéskissen skapas en sk ”shared space” i slutet av Gästgivaregatan. Befintlig vegetation tas till vara och komplatteras. Skyddade 
sittplatser skapas. Markbeläggningen förses med plattor som på torget. 

Idéperspektiv över gång- och cykelstråket mellan stationsområdet och 
Gästgivaretorget. Den övre bilden visar hur det ser ut idag, medan den 
nedra visar på hur det kan komma att se ut. 


