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Inledning

Syfte
Gestaltningsprinciperna för Prästgårdsgärdet
och Fjällastorp ger förslag på hur de olika områ-
dena kan gestaltas, så att en god bebyggd miljö
och helhet uppnås. Gestaltningsprinciperna
beskriver vad som är viktigt att förhålla sig till
för att skapa en helhet i området och anpassning
till landskapet.

Gestaltningsprinciperna ska fungera som
vägledning och underlag vid planering och
utformning av byggnader, gator och utemiljö
inom detaljplaneområdena och möjliggöra att
områdena utvecklas som en helhet, men med
olika identitet.

Bakgrund
I planprogram för Kullaområdet beskrivs
gestaltningsprinciper generellt för hela Kulla-
området, delvis utifrån den landskapsbildsanalys
som tagits fram. Gestaltningsprinciperna för
Prästgårdsgärdet och Fjällastorp är en vidareut-
veckling av principerna från planprogrammet.

Avgränsning
Gestaltningsprinciperna behandlar utformning
av platser, gator och byggnader inom detaljpla-
neområdena för Prästgårdsgärdet och Fjällastorp
samt på översiktlig nivå för Skolområdet och
området vid Prästängen, på översiktsbilden på
sidan 6 kallat Entrén.

Utdrag från landskapsbildsanalys, Ramboll 2017-09-13
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Förutsättningar

Landskapsbild och kulturmiljö
Kullaområdet är en del av ett regionalt värdefullt
odlingslandskap. Nolåns dalgång ingår i bevaran-
deprogram för odlingslandskapet för före detta
Älvsborgs län. Det är en långsträckt böljande dalgång
i nord-sydlig riktning med tilltalande öppna och
halvöppna ytor som möjliggör vyer och siktlinjer.
Siktlinjerna bryts delvis av grönska och dalar.
Kyrktornet är väl synligt från många håll och är en
del av identiteten på platsen.

Området runt kyrkan har ett historiskt socialt värde
som boplats, mötesplats och sockencentrum. Här
fi nns också kulturmiljövärden och enskilda byggna-
der med kulturhistoriskt värde.

En kulturhistorisk byggnadsinventering har gjorts
för kommunen och där beskrivs att en stor del av
bebyggelsen på landsbygden är från 1900-talet och
att byggnader äldre än från 1850 är få. De så kallade
snickarstugorna är vanligt förekommande och karak-
täristiskt för gårdsbebyggelsen. De äldre gårdarna i
norra Kullaområdet ligger framförallt i dalgångens
västra sluttning, i skogsbrynen där några grusvägar
förbinder bebyggelsen. Byggnaderna utgörs av
gårdsbebyggelse och avstyckade bostadsfastigheter.
Vissa byggnader har kulturhistoriskt värde medan
övriga har miljöskapande värden.

Naturvärden
I området fi nns äldre stenmurar och diken. Dessa
utgör en viktig del av kulturmiljön, men har också
naturvärden. Vidare fi nns det enstaka skyddsvärda
träd, varav vissa står i dungar som har blivit igenvux-

na. Dessa träd bör lyftas fram genom gallring. Nolån
omfattas av strandskydd och ån ingår i Nationellt
värdefulla vatten. Strandskogen är viktig att bevara
för att bibehålla åns värden.

Struktur och mobilitet
Kullaområdet sluter an till befi ntlig bebyggelse i
öster och gränsar till skola och bostäder. Områdena
omgärdas av tre statliga vägar: Rävlandavägen,
Hindåsvägen och Kullavägen. Vägområdena ska inte
bebyggas. Planskilda korsningar för gång- och cykel-
trafi k utreds för Rävlandavägen och Hindåsvägen.

Kullaområdet skulle kunna bli mer tillgängligt för
allmänheten genom att målpunkter lyfts fram och
anläggande av vandringsleder, ridvägar och gång-
och cykelvägar. Ån, kyrkan, vackra gårdsmiljöer,
utsiktpunkter, rastplatser är exempel på målpunkter.
Bostadsbyggnation i området kan bidra till att
tillgängliggöra området både fysiskt och genom
att upplevelsen blir att området kommer närmare
samhället och bebyggelsen bidrar till trygghetskänsla
kvällstid.

Förhållningssätt
Bebyggelsen bidrar till helhetsupplevelsen av land-
skapsrummet och därmed är utformningen viktig då
de nya bebyggelseområdena är väl synliga från många
håll. Det nordöstra området blir särskilt viktigt för
att stärka kopplingen mellan befi ntlig tätort och
Kullaområdet. Potential fi nns för att här förbättra
och tydliggöra entrén till orten.

Bebyggelsen bör följa strukturerna i landskapet,
såsom stenmurar, vägar, träddungar och dalgångar.
För att spara det som är värdefullt i landskapet bör
ny bebyggelse vara tillräckligt låg för att inte hindra
siktlinjer eller bryta siluetten. Bitvis kan även högre
bebyggelse förekomma, som till exempel vid rondel-
len vid Rävlandavägen/Hindåsvägen.

Området har delats upp i fl era delområden då de
alla har olika förutsättningar. De kan med fördel
utformas med sinsemellan olika gestaltning men
med en enhetlighet inom delområdena. Flera olika
bebyggelsetyper inom delområdena ger en variation
och småskalighet. Även markplaneringen bidrar till
helheten och upplevelsen av utemiljön lokalt och för
landskapsbilden.

Vy från Hindåsvägen söderut med befi ntlig bebyggelse längs Kullavägen.
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Delområden

De fyra delområdena som gestaltningsprogrammet är uppdelat i.



7Gesta l tn ingspr inciper  för  deta l jp lanerna Prästgårdsgärdet  och Fjä l lastorp

Gestaltningsprinciper - Skolområdet

Gestaltningsprinciper
Skolområdet har studerats på en översiktlig
nivå i detta skede. Placering och höjdsättning
av byggnader ska göras utifrån siktlinjer i
området, (samordnas med Fjällastorp) och så att
kyrktornet fortsatt är synligt från många håll.
Siktstråk kan kombineras med gångstråk mellan
byggnader. Gestaltningen ska anpassas till det
omgivande landskapet.

Byggnadsutformning
Det fi nns olika sätt att förhålla sig till det omgi-
vande landskapet. Ett alternativ är att byggnaden
utmärker sig arkitektoniskt genom att följa och
smälta in i landskapet i detta exponerade läge.
Det kan ske genom bl.a. form, materialval och
färgsättning. Exempelvis skulle taket kunna
bli en del av det böljande landskapet genom ett
större grästak. Anpassningen kan även innebära
dovare kulörer, eller obehandlade naturmaterial
som cederträ, sten eller sedum/gräsytor.

Ett annat alternativ är att byggnaderna anpassar
sig till befi ntlig byggnadskultur i området med
avstamp i den lantliga miljön med stora ljusa
mangårdsbyggnader och faluröda ladugårdsbygg-
nader.

För att inte ge ett alltför dominerande intryck
i landskapet kan skolan med fördel delas upp
i fl era byggnader som då är lättare att anpassa
placering och höjdsättning, men även ge
siktlinjer emellan. Ett annat alternativ är att
skolbyggnaden utgörs av en byggnadsvolym, som

delas upp i olika byggnadsdelar. Delar av bygg-
naden kan till exempel grävas ned, i suterräng,
för att hålla höjden nere och inte bryta siktlinjer.
Vid markterassering bör L-stöd och murar av
betong undvikas. I stället bör man knyta an till
de befi ntliga stenmurarna i området.

Utemiljö
Skolbyggnaderna och hårdgjorda ytor bör place-
ras relativt nära Kullavägen och Hindåsvägen.
Placering av skolans entré är viktig då det även
blir en koppling till närområdet och tätorten.
Entré bör placeras mot Kullavägen.

Skolgården med idrotts-, vistelse- och lekytor
bör använda sig av det böljande landskapet,
vilket också kan ge spännande utemiljöer. Större
ingrepp i landskapet som schaktning/uppfyllnad

bör undvikas. Exempelvis bör fotbollsplan
placeras där det redan är relativt platt. Stora
asfalterade ytor eller gummiasfalt ska undvikas.
Markplaneringen är viktig för helhetsupplevelsen
av skolområdet.

Träd och träddungar sparas i största möjliga
mån. Trädrader i anslutning till entrén kan
återknyta till trädalléer i området och tydliggöra
att det är en viktig/offentlig byggnad. Befi ntliga
stenmurar hanteras varsamt då de även fortsätt-
ningsvis blir attraktiva element i miljön.

Med fördel anläggs gångstråk som leder ut i land-
skapet från skolan. Dessa kan leda skolundervis-
ningen ut i naturen, till så kallade uteklasssrum.
Gångstråken kan bli en stor tillgång för skolan
och öppnar upp området för allmänheten.

Vy från Hindåsvägen söderut över det framtida skolområdet.
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Gestaltningsprinciper - Prästgårdsgärdet

Gestaltningsprinciper
Området ligger i ett exponerat läge i landskapet
och syns från håll. Kullen, ravinen och diket
ger karaktär till området och bör lyftas fram
och vara en del av planeringen av området.
Området ligger nära befi ntlig tätortsbebyggelse
och föreslås bebyggas som ett tätt och småskaligt
bostadsområde utifrån trädgårdsstadens idéer.
Bebyggelsen och gatorna följer terrängen så att
stora skärningar, fyllnader och slänter undviks.

Byggnadsutformning
I området planeras blandad bebyggelse i en till
två våningar med villor, parhus, radhus och
mindre fl erbostadshus. På platån är större tomter
möjliga. Området närmast Hindåsvägen behöver
anpassas till terrängen och därmed behöver
höjdsättning samt husplacering detaljstuderas.

Fasader bör utföras med gedigna material som
till exempel träpanel, som återspeglar den
lantliga känslan och även ger en sammanhållen
bebyggelse. En samordnad färgsättning bör
dominera området med dämpade kulörer, med
fördel slamfärger.

Tak utformas som sadeltak. Takbeläggning
föreslås som tegelpannor, plåt eller sedum.

Småhusbebyggelsen föreslås kompletteras med
fl era mindre komplementbyggnader för att skapa
små gårdsrum (tex växthus, hemmakontor, gene-
rationsboende) och inspireras av snickarbodarna
i den traditionella gårdsmiljön i Bollebygd.

Gator och utemiljö
Gaturummen ska vara smala med hus nära
gatan och upplevas som gröna och småskaliga.
Trädrader och förträdgårdar ger grönska till
gaturummen. Entréer placeras mot gatan med
halvprivata förträdgårdar. Gatorna slingrar sig
genom området med brutna siktlinjer, vilket
ger olika upplevelser genom området. Gatorna
öppnar upp sig i gemensamma platser och
grönytor varifrån utblickar mot omgivningens
landskap, kyrkan och andra landmärken skapas.
Gaturummen är ”inåtvända” medan de gemen-
samma platserna ger utblickar. Längs gatan ges

 B.

 A.

 C.  D.

Inspirationsbilder med småskalig bebyggelse och gaturum. Grönska,
förträdgårdar och fondmotiv. Bild C: Småhusbebyggelse med små
trädgårdar och komplementbyggnader.
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platser olika fondmotiv genom bebyggelsen, träd
och platsbildningar. Gatusektioner för Präst-
gårdsgärdet fi nns på sidan 14.

Det befi ntliga diket som sträcker sig i öst/
västlig riktning i området behålls då det ger en
återkoppling till odlingslandskapet och bidrar till
områdets karaktär. Parallellt med diket föreslås
en ny gång- och cykelbana som kompletteras
med fl er träd. Ravinen på andra sidan planområ-
det görs mer tillgänglig för allmänheten genom
gallring och stigar.

Planbestämmelser
Plankartan bör reglera:
• Max två våningar. Inredd vind tillåts.
• Variation av bostadsbebyggelse
• Möjlighet för fl era mindre komplementbygg-

nader.
• Siktstråk som ska hållas öppna
• Sadeltak, 14-45 graders lutning, ej blänkande

tak.
• Placering av byggnader längs gatan (avstånd/

gräns)

Gång/cykelväg
längs befi ntligt dike

Hindåsvägen
Kyrkan GataGårdGata

Ravinen
Prästgården

Principsektion Prästgårdsgärdet (skiss)

Den gröna kullen och diket med träd som löper  genom området från Kullavägen till Rävlandavägen.
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Gestaltningsprinciper - Fjällastorp

Gestaltningsprinciper
Området ligger i ett exponerat läge i landskapet
och syns från håll. Siktlinjer, takutformning och
material blir särskilt viktig. Utformningen av
bebyggelsen ska knyta an till odlingslandskapets
sträckning och inspireras av äldre lantliga
bostadshus och lador. Bebyggelsen bör om
möjligt placeras så att siktlinjer bevaras i land-
skapets sträckning (nord/syd) och ge utblickar
mellan bebyggelsen. Därav bör området inte
bebyggas för tätt. Material och färgval är även
viktigt för upplevelsen när en rör sig i området,
liksom utformningen av de allmänna platserna.

Byggnadsutformning
Den nya bebyggelsen blir relativt låg, 1-2
våningar, för att förhålla sig till landskapet och
omgivningen. Fasader utförs med träpanel, med
fördel målade i traditionella kulörer. Takform
och takmaterial är viktiga för upplevelsen av
helheten. Taken bör utformas som sadeltak med
en takvinkel mellan 22-38 grader. Takmaterialet
ska inte ge blänk och bör utföras i traditionella
material såsom plåt, lertegel eller sedum.

Gator och utemiljö
Längs den befi ntliga stenmuren hålls ett öppet
grönstråk, både utifrån kulturhistoriskt hänseen-
de, naturvärden och för att få en öppen siktlinje i
landskapets sträckning i nord/sydlig riktning.

Bilder ovan: Stenmuren som löper genom område och en
ladugårdsbyggnad intill planområdet. Bild A-C: Exempelbilder
på bostadshus med inspiration lånad från ladans uttryck; med
sadeltak med plåttäckning och träfasader i dova kulörer.

C.

 A.

 B.
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Centralt i området planeras en gemensam parky-
ta för de boende där öppna dagvattendammar/
stråk utformas omsorgsfullt och ger ett mervär-
de.

Gårdsrummen mellan byggnaderna blir viktiga
för de boende och ska bjuda in till lek och
utevistelse. Stora hårdgjorda ytor undviks.

En del byggnader bör placeras längs gatan för
att få ett defi nierat gaturum och samtidigt knyta
an till de äldre landsortsvägarna med gårdar
placerade längs vägen. Husen placeras indraget
från gatan.

I området föreslås att biltrafi ken separeras från
gång-och cykeltrafi k med en nivåskillnad mellan
körbana och gång- och cykelbana. Körbanan bör
utformas med sådan bredd att det fi nns utrymme
för sopbil och personbil att mötas. För gatusek-
tioner i Fjällastorp se sidan 15.

Planbestämmelser
Plankartan bör reglera:
• Marken ska hållas öppen i ett stråk längs

stenmuren.
• Ytterligare siktstråk som ska hållas öppna
• Sadeltak, 22-38 graders lutning, ej blänkande

tak. Traditionella takmaterial.
• Max antal våningar.
• Placering av byggnad längs gatan (avstånd/

gräns)

D.
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Gestaltningsprinciper - Entréområdet vid Rävlandavägen

Bakgrund
Området som utgörs av en cirkulationsplats och
ytorna runt den är det första man möter när
man kommer på Rävlandavägen och kör in mot
Bollebygds tätort. Här fi nns en bensinstation,
lagerlokaler och en större busshållplats i anslut-
ning till Bollebygdsskolan samt grönytor. En
passage för gång- och cykeltrafi k över eller under
Rävlandavägen utreds i området. I samband med
detta kommer även utformningen av pendelpar-
keringen och hållplatsen att ses över.

Från cirkulationsplatsen är det cirka en kilometer
till Bollebygds centrum. Centrumbebyggelsen i
Bollebygd är låg och utgörs främst av två-trevå-
ningshus. Bitvis förekommer högre byggnader
och som högst är byggnadshöjden fyra våningar
med en femte indragen våning.

Gestaltningsprinciper
Området utgör en del av entrén till tätorten
och gaturummet har en egen rumslighet. Här
fi nns möjlighet att skapa en mer välkomnande
entré genom ny bebyggelse och omsorgsfull
utformning av intilliggande område. Entréom-
rådet ska utformas som stadsmiljö med något
högre bebyggelse och om möjligt lokaler i delar
av bottenvåningarna. Byggnaderna placeras
längs med Rävlandavägen och så nära denna
som möjligt. I området Prästängen, norr om
cirkulationen, kan byggnaderna bli något högre
då de förhåller sig till de högre branterna bakom.
Området kan med fördel ges ett friare uttryck.
Siktlinjer ska dock behållas mot kyrkan och
Kullaområdet.

Inspirationsbilder för Rävlanda-
vägen. Flerbostadshus i olika
material i 3-4 våningar med
möjlighet till lokaler i bottenvå-
ningarna.

 A.  B.

 D.

 E.

 C.
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Byggnadsutformning
Byggnaderna längs Rävlandavägen (inom Präst-
gårdsgärdet) ska ges en samordnad gestaltning,
framförallt i höjdsättning och takutformning.
Byggnaderna kan dock ges ett friare uttryck.
Bottenvåningen ges med fördel en avvikande
utformning för en ökad stadsmässighet,
framförallt om lokaler möjliggörs där. Lämplig
våningshöjd är minst två våningar och upp till
fem våningar (bland annat beroende av takut-
formning), för att öka stadsmässigheten. För en
sammanhållen gestaltning i Prästgårdsgärdet är
det lämpligt med sadeltak även längs Rävlanda-
vägen. Områdena norr om cirkulationen bedöms
klara ytterligare någon våning med hänsyn till
landskapsbilden. Dessa byggnader skulle med
fördel också kunna ges en mer utmärkande
gestaltning.

Gator och utemiljö
Längs med Rävlandavägen föreslås gångstråk
med bred trottoar för en ökad stadsmässighet.
Allt för stora parkeringsytor längs vägen bör
undvikas. Under-/överfart för gående och
cyklister utreds, som tidigare nämnts, separat.

Planbestämmelser
Plankartan (väster om Rävlandavägen) bör
reglera:
• Siktstråk behålls mot kyrkan från Rävlanda-

vägen
• Placering byggnad i förhållande till Rävlanda-

vägen (avstånd)
• Entrévåning längs Rävlandavägen ska ha

en våningshöjd på minst 3,6 meter för att
möjliggöra lokaler.

Inspirationsbilder för tomterna norr om rondellen. Kombination
av handel och bostäder, exempel på högre träbyggnader och

handelsanläggningar med omsorgsfulla detaljer.

 B. A.

 C.

 D.

 E.
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AaaaaaaaGator

Allmänt
Gatusektionerna är framtagna som stöd vid den
fortsatta projekteringen av gatorna i de olika
delarna av området. Sektionerna kan komma
att ändras under projektets gång, men ska vara
vägledande vid dimensionering och indelning av
funktioner.

Generellt bör sträckningen av gatorna i området
följa terrängen för att undvika stora bergskär-
ningar och uppfyllnader. Detta bidrar också till
mjukare sträckningar av gatorna, vilket påmin-
ner om de befi ntliga vägarna i Kullaområdet.
Slingrande gator är även en del av trädgårds-
stadens grundprinciper, liksom användandet av
blickfång, som en byggnad eller ett träd placerad
i fonden av en gata.

Förutom gatans funktion och uppdelningen av
trafi kslag, bör stor omsorg läggas vid gestaltning-
en av gaturummet vilket stärker helhetsbilden av
hela området. Genom väl utformade gaturum,
både avseende belysning och markbeläggning
kan tryggheten och säkerheten öka. Till exempel
kan hastigheten sänkas genom användandet
av så kallade taktila farthinder, dvs material
med många fogar (till exempel gatsten). Taktila
farthinder kan användas i korsningar, eller i
gatan strax före en korsning för att sänka farten.
Genom en väl planerad grönska ökar trivseln
och helhetsupplevelsen av området förstärks.
Även dagvattenhanteringen är viktig att utforma
så att den fungerar i gaturummet, både avseende
funktion och gestaltning.

Ovan gatubelysning från Ateljé
Lyktan. Bilder från vänster till
höger; En ränndal i gatsten.
Silveroxel är ett träd som blir
lagom stort. Taktila farthinder
kan sänka hastigheten. Nedan;
en slingrande gata med fondmotiv.

 E.

A.  B. C.  D.
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Aaaaaaaa

Fjällastorp
I Fjällastorp är gatusektionen något bredare,
cirka 16 meter. Biltrafi ken och gång- och cykel-
trafi k är åtskild. Mellan körbanan och stråket för
gång- och cykeltrafi k fi nns en grönyta med träd
och belysning.

Prästgårdsgärdet
I Prästgårdsgärdet är gatusektionen relativt smal,
cirka 14 meter, då lite eller ingen genomfartstra-
fi k kommer fi nnas i området. Bil- och cykeltrafi -
ken samsas på körbanan, medan gångtrafi ken är
separerad. Mellan trottoaren och körbanan fi nns
en zon med parkeringsfi ckor och trädplantering.
Här kan besökare parkera och sopbilen stanna
vid hämtning av sopor.

Gatusektioner
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Entréområdet, Prästgårdsgärdet alt. 1
I entréområdet, i den delen av Prästgårdsgärdet
som ligger närmast rondellen, skiljer sig gatusek-
tion något åt från övriga sektioner, då det bara
är byggnader på ena sidan av gatan. Körbanan är
bredare här för att bilar ska kunna backa ut från
parkeringsplatserna längs med gatan. Gångtra-
fi ken är separerad till en trottoar. För att få till
en stadslik miljö är det av stor vikt att jobba med
stadsmässig grönska utmed Rävlandavägen och
att bryta upp parkeringarna så att de inte blir så
stora.

Entréområdet, Prästgårdsgärdet alt. 2
För entréområdet, fi nns en alternativ gatusektion
framtagen med garage/carports utmed Rävlanda-
vägen.  Även i detta alternativ är det viktigt
att bryta upp garagelängorna och placera träd
emellan för att få till en stadslik miljö. Stor vikt
bör även läggas vid utformningen av garagen, då
de blir väl synliga från Rävlandavägen.

Gatusektioner
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