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I. Beskrivning och målsättning
Den nya stadsdelen är ett nyckelområde för Höganäs stads fortsatta utveckling.   
Områdets soliga söderläge, närheten till havet, kopplingen till Höganäs äldre 
delar i norr, höga naturvärden i nordöst, kort avstånd till skola och butik och 
närheten till Höganäs sportcentra gör det möjligt att skapa en modern ”bo-
plats” utöver det vanliga.

Målsättningen är att skapa en karaktärsfull stadsväv där man arbetar med 
gator som ett genomsilande system med tät maskvidd. Körytorna görs 
inte bredare än nödvändigt och vissa gator förstärks med alléplanteringar.                                                 
Vissa punkter i gatunätet utformas som ”shared space” där de gående och 
cyklande är extra prioriterade. Gatorna ska inte fungera som barriärer utan som                                                                                    
samlande rum. Litteraturvägen i söder kopplas ihop med Allégatan i norr. I 
mötet mellan dessa gator, ”handelsgatan” från ICA’s aktiva södersida och nya 
bostadsgatan västerut, bildas en plats. Bostäderna i den nya stadsdelen ligger 
utmed Allégatans förlänging eller samlas kring en halvcirkelformad gröning 
som med sin form speglar kvarteret Tivolivångens struktur från Höganäs                                                 
historiska delar. Runt gröningen fördelar sig lagom stora kvarter för att du lätt 
och snabbt ska kunna navigera dig i och genom området. 

Ett varierat och stiligt uttryck är eftersträvansvärt. Hållbarhet och                                
långsiktighet ska vara i fokus avseende utformning och materialval.                                                                                                                               
Utformningen av Höganäs SÖ ska ge en känsla av trygghet och tillgänglighet.

1.	Etablera	gatustråk	och	plats

2.	 Skapa	gröna	kopplingar	och	kant	mot	
landskapet

3. Strukturera gator/kvarter efter anpassnig 
till omgivningen. Ge förutsättningar för en 
blandad	bebyggelse	med	olika	
boendeformer.
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Grönt	stråk	mellan	bebyggelse.	
Överblickbarhet	 och	 aktivitetsområde	 samt	
en positiv social kontroll från omkringliggande 
bostäder	gör	området	tryggare	och	säkrare.

Utsikt	mot	natur	och	landskap

Samlande gaturum för alla. 
Grannskap	i	social			skala.	Blandning	av	bostäder/
upplåteslseformer samt volymer. Tydliga gränser 
mellan	offentlig/privat	med	häckar	och	plank.

Kvalitetsprogrammet är en gemensam överenskommelse mellan byggherrar 
och Höganäs kommun. Det kommer att bifogas som bilaga vid tecknande av 
marköverlåtelselseavtal och exploateringsavtal och har därmed status som ett 
civilrättsligt avtal. 

Programmet beskriver och definierar den kvalitetsnivå som krävs för att delta i 
genomförandet av stadsdelens uppförande. Kvalitetsprogrammet utgör också 
underlag vid bygglovsprövning och är ett reglerande dokument som ska läsas 
tillsammans med detaljplanen för projektet.

Kvalitetsprogrammet är ett pragmatiskt dokument i den bemärkelsen 
att utvärdering och uppföljning av kvalitetsprogrammet kommer att ske                                                                                                                         
kontinuerligt under projektering och genomförande av stadsdelens                          
uppförande. I samband med dessa utvärderingar finns även möjlighet 
till revideringar av programmet om det anses befogat för att anpassa                                                                      
utformningskraven till framtida krav och behov. Möjligheten att omformulera 
programmet vid behov motiveras av att utbyggnaden av området kommer ske 
över lång tid och kvalitetsprogrammet ska då kunna säkra en kontinuitet för 
områdets utformning utan att för den skull förhindra utveckling och nya idéer 
som ligger i linje med kommunens avsikter för området.    

Ledord
Tät	och	grön	gång-	&	cykelstad
Det ska vara lätt och gent att röra sig till fots i och genom området.
Tillgängligt för alla men gående och cyklister prioriteras framför biltrafik.

Höganässjälen
Variation i höjder och bebyggelsens uttryck inom kvarteren.

Ympa stad
Stadens karaktär och struktur överförs från det befintliga till det nya för 
en sömlös övergång. Nya kvarter läggs inte bara till, de integreras och           
sammanvävs med befintlig stad.

II. Status

Målbild
God	bebyggd	miljö	
Tar tillvara platsens kvaliteter, utsikter och sollägen. 
Bearbetad landskapskant i övergången mellan stad och omland.

Omsorgsfullt	utformade	gaturum	och	tydliga	kvartersstrukturer
Gator med mänskliga mått, viktiga stråk kantade av trädalléer
informella passager/smitvägar för gående

Målpunkter
Skapa nya och stärka befintliga i närområdet.



6

Illustrationsplan (Omarbetad	20181101).	Indelning	i	kvarter	(	A-D)	och	zoner	(röd	zon)	enligt	ut-
formningskrav. 

A A

A

A
A

C

BD

C

Övergripande princip
Området är uppdelad i ett antal olika kvarter (se illustrationsplan nedan).       
Kvarteren avgränsas tydligt mot det offentliga stadsrummet av byggnad-
er, häckar, staket och murar. Kvarteret har en överordnad betydelse jämfört 
med de individuella byggnaderna. Kvartersstrukturen skapar möjlighet till 
olika     upplåtelseformer vilket främjar en blandning av bostäder. Byggnader 
inom samman kvarter skall anpassas till varandra. Inom varje kvarter skall en 
blandning av material och kulörer samt en skulptural variation eftersträvas.                      
Aktiva och omsorgsfullt utformade fasader mot gatan bidrar till ökad 
trygghet och attraktivitet. Genom ett användande av olika fasadmate-
rial kan en variationsmässig bearbetning av volymerna uppnås. Denna 
bearbetning kan ytterligare förstärkas genom att mindre förskjutningar 
görs i fasadliv.  Sockel får gärna gestaltas så att denna tydliggörs för 
att ge byggnaden ett tydligt möte med marken. Tak inom kvarteren får 
gärna vara gestaltade på olika vis och vara utförda i olika material. Ett 
varierat taklandskap kan medverka till att skapa en intressant variation i 
bebyggelsen i området. Upplevelsen av området ska vara varierat men med 
ett sammanhållet tema.

För kvarteren finns generella regler. Utöver dessa finns även bokstavsbeteck-
ningar (A, B, C, D) för vissa kvarter. Riktlinjerna inom dessa kvarter beror på 
kvarterens placering, funktion och karaktär. Slutligen finns också en röd zon. 

III. Kvarter
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STAD
gatusida HEMMA

gård/

Stadssida vs Gårdssida 
Tydliga	 in-	 och	 utsidor.	 Stadssidan	 (utsidan)	
mot	 gata,	 stadsliv	 och	 kommunikation	 med	
omgivning samt uttryck/utformning. Stadssidan 
bygger	 gaturummet	 och	 därmed	 ställs	 högre	
krav	 på	 fasderna	mot	 gatan	 (gul).	 Denna	 sidan	
är prioriterad. Däremot så kan i gengälld fasad 
mot	gårdssidan	(grönt)	göras	 i	enklare	utförande.								
Insidan är grön gård.

Urban struktur 
Tydlighet i vad som är gatusida och gårdssida är viktig. Flerfamiljshus 
ska placeras max 1,5 m från fastighetsgräns mot gata eller torg                                                                        
(se föreslagna placeringar i illustrationsplan). Färdigt golv på                                                                                                                    
bottenvåningen i flerfamiljshus ska ligga cirka 30-60 cm över gatunivå.  En 
nivåskillnad mot gata och parkering förhindrar insyn samt ger en förhöjd        
innergård (se principskiss) vilket ger gårdssidan en tydligare privat karaktär. 
Alla kvartershörn ska markeras med byggnader eller plank/mur. Huvudentréer 
ska förläggas mot gatusidan för att skapa en levande och aktiv miljö. Radhus 
med markbostad skall även vara tillgängliga att nå från trädgårdssidan.   

För flerfamiljshus ska trapphus vara genomgående från gatusidan till 
gårdssidan. Detta är viktigt för att de boende ska kunna nå den gensamt                                              
privata gårdssidan utan att behöva ta omvägen via kvarterets publika gatusida. En                                                 
gemensam bebyggelselinje mot gatan ska eftersträvas för att ge ett                                                                                                                        
sammanhållet och tydligt gaturum. Detta gäller framför allt för                                                                      
flerbostadshusen.

Fasad/ volym  för flerfamiljshus
Fasadmaterial mot gata ska till största delen bestå av tegel, puts, sten eller trä.                                                                                                                                          
Om huvudmaterialet är tegel, puts eller sten ska minst 70 % av                                              
fasadmaterialet bestå av valt material. Om huvudmaterialet är trä ska högst 
70% av fasadmaterialet bestå av trä. Vid träfasad får bottenvåningen ej vara i 
trä.
  
Mot gårdssidan är det friare att välja fasadmaterial. Byggnader ska ha en        
uppdelning med minst två olika uttryck (variation i material, färg, textur                         
eller liknande). Byggnadshöjden ska varieras inom kvarteret för att skapa goda 
solförhållanden i lägenheter och på gårdssidor och trädgårdar. Högre (från 
13 m) byggnader i norr och öster. Lägre (ca 6-11 m) hus i söder och väster. 
Även individuella byggnader får gärna utformas som adderade volymer med          
varierande höjder

Princispskiss	förhöjd	innergård

Principskiss	för	hur	en	byggnads	volym	och	uttryck	kan	varieras	genom	att	btytas	upp	i	flera	mindre	volymer.

En	byggnad,	tre	uttryck.	
Exempel	på	hur	valet	av	fasadmaterial	kan	påverka	hur	byggnaden	upplevs

Kvarter inom röd zon är nyckekvarter för områdets karaktär och har därför 
ytterligare förhöjda krav vad gäller bebyggelseutformningen.
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Solljus/väderstreck
Byggnaders skuggverkan på gård/trädgård ska studeras särskilt vid                          
projektering. Placering av byggnader inom det enskilda kvarteret ska så långt 
det är möjligt optimeras utifrån väderstreck. Genom att placera de högre                 
byggnaderna i norr och öster och lägre hus i söder och väster skapas många 
godsidor i söder- och västerläge. Balkonger ska i möjligaste mån förläggas till 
söder/väster.

Gård/Trädgård
I varje kvarters mitt finns en privat grön oas för de boende. Denna ska vara 
enkel att nå för de boende från hela kvarteret utan att behöva gå ut och runt 
via gatusidan. Gården skall vara grön och lummig. Växter och träd skall             
planteras. Viktigt är också att utemiljön utformas så att den kan delas upp 
rumsligt för att medge att olika former av aktiviteter kan samsas på liten yta. 
Det skall  exempelvis kunna göras plats för både umgänge, lugn och ro, lek och 
spel och odling. Den rumsliga uppdelningen kan med fördel uppnås med olika           
typer av gröna avdelare, till exempel häckar, spaljéer med klätterväxter, bersåer, 
träd och pergolor. Målet är att skapa en månganvändbar och grön utemiljö 
för kvarterets boende. Hårdgjorda ytor på innergårdar och gårdssidor ska                                                                                                                   
minimeras och får uppgå till max 30 % av ytan.

Inte	tänka	hus,	utan	kvartert.	
Bygga	rum	och	stad.

SLUTET KVARTER

INGREPP

LÄGRE

HÖGRE

HÖGRE

P

PP

Exempel	på	gröna	och	rumsuppdelade	
gårdsmiljöer.
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                   Parkeringstal =                     Parkeringstal = 0,67 bil/bostad           Parkeringstal = 1 bil/bostad
 Gällande parkeringsnorm för handel                       (vägs	upp	av	bilpool	mm)

Parkering
Parkering ska lösas inom kvartersmarken. Parkeringsytor ska delas upp i 
mindre enheter och fördelas ut på flera, minst två men gärna fler, ställen i 
kvarteret. Småskaliga och integrerade lösningar ska prioriteras. Garage och 
parkeringsytor får aldrig bli   dominerande i stadsbilden eller det enskilda 
kvarteret. Parkeringsytan är en del av boendemiljön och extra omsorg för 
utformningen ska tas. Dessa ska upplevas som en välkomnande entréplats 
som känns ”hemma” och tillhörig de boende där du också kan parkera din bil 
snarare än en parkeringsyta som råkar ligga vid entrén. Sittplatser, cykeparkering 
och grönska, gärna i form av träd, ska också ingå i utformningen av dessa 
entré- och parkeringszoner. Parkeringsytan ska inte utformas så att den blir 
en återvändsgränd för gående utan gångar från   parkeringen till bostäder 
och stråk ska finnas i olika riktningar. Från parkeringsytan ska du  också, så 
långt det är möjligt, kunna nå sin bostad utan att behöva gå ut på gatan. Vad 
gäller utformningen av parkeringsytorna är det viktigt att dessa särskiljer sig 
från gatan och får ej utföras enbart i asfalt. Parkeringsytorna ska också vara 
välavgränsade med häckar, murar eller plank. Den enskilda parkeringsytan får 
gärna innehålla en variation av parkeringslösningar, det vill säga carport, garage 
samt öppen   parkering.

Det uppmuntras till att hitta alternativa lösningar för att minska                                                
parkeringsbehovet, så som bilpooler, elcykelutlåning, attraktiva                                                                                                                          
cykelparkeringar med mera. 

TRÄDGÅRDSSTADEN
Medeltät	bebyggelse

radhus/villor/flerbostadshus
Bostäder

(ca	300	bostäder)

ALLÉGATAN
Tätare	bebyggelse	i	kvartersstruktur,

flerbostadshus/radhus
Huvudsakligen	bostäder	+	

kompletterande	verksamheter
(ca	380	bostäder)

VERKSAMHETSOMRÅDE
Handel/verksamheter
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Kvarter A
I dessa kvarter placeras gavelställda hus så nära fastighetsgräns mot gata 
som möjligt. De gavelställda byggnaderna bidrar till att sätta karaktären 
i dessa  kvarter och till att definiera gaturummets väggar. De medger utsikt                                
samtidigt som de möjliggör ljusinsläpp till bakomliggande hus. Gavlarna längs 
den   krökta gatan blir ett ständigt föränderligt fondmotiv samt erbjuder en 
variation till motstående gatusidas långsidefasader.
Mot grönstråk i norr och öster placeras högre hus (se illustrationsplan) som  
friare solitärbyggnader inom kvarteret. Parkering för gatuhusen placeras               
indraget från gatan och inne i kvarteret för de högre husen.

Kvarter B
”Cresent” - Bebyggelseprincipen här utgår från småskaliga                                                     
bostadsvolymer som sätts samman på höjden och längden, det vill säga            
radhusenheter som staplas ovanpå och bredvid varandra (se principskiss).          
Viktigt för detta kvarter är att bebyggelsen strikt följer gatulinjen så att                                                                                                                        
gröningens och gatans karaktäristiska bågform förstärks. Att bebyggelsen 
når en viss höjd är också av betydelse för platsen. Upplevelsen av gröningens 
storlek balanseras med hjälp av den omgivande bebyggelsens skala. För låg 
bebyggelse runt gröningen gör platsens rumsupplevelse otydligare. En något 
högre bebyggelse stärker däremot den unika rumskänslan för gröningen. 

Dessa hus tillsammans med gröningen utgör en viktig del av                                                         
utbyggnadsområdets karaktär och därför ställs här större krav på kvalitet.      
Radhusen blir en ram för gröningen och detta förstärks även av gatans trädallé. 

Kvarter C
Kvarter med enfamiljsbostäder med garage & trädgård. Kvarter C                              
särskiljer sig mot övriga kvarter genom lägre exploatering, samtidigt som det                            
agerar “dockningsområde” till befintligt område norröver. Det vill säga att det        
knyter samman det tillkommande bebyggelseområdet med Långarödsområdet 
för att ge upplevelsen av att den befintliga staden växer vidare och ihop med 
det nya området och för att skapa rörelsestråk som länkar samman ny och 
befintlig bebyggelse. Husen får gärna placeras i fastighetsgräns eller med en 
mindre förgårdsmark ut mot gatan för att stödja gaturummets karaktär. Denna       
placering skapar dels tydliga gatu- och gårdssidor för husen och medger större 
trädgårdsytor på husens mer privata gårdssidor.

Kvarter D
I ett utvalt läge, i nordväst, föreslås en byggnad som får gå upp i en något högre 
byggnadshöjd motsvarande  åtta våningar. Den högre byggnaden föreslås i ett 
strategiskt läge i det norra kvarterets nordvästra hörn . En något högre byg-

Bebyggelsen	skapar	gaturummets	väggar.	
Entréer mot gatan skapar liv i gaturummet.

Variation	i	fönstersättningar	och	byggnadsvolymer	
skapar dynamik i fasader. 

Exempel	på	uppglasat	trapphus	och	
materialvaraiation i fasader.

Olika	utformning	och	karaktär	på	gatusidan	och	
gårdssidan ger variation i stadsrummen.

Principskiss för kvarter B
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Röd zon (förhöjda krav)
Röd zon är område där byggnads- och fasadutformningen är extra                          
viktig. Detta gäller de större byggnader längs Allégatan,  de bågformade                                                   
radhusen (kvarter B), bebyggelse vid torg och nodpunkter samt i                                                                                                                                     
landskapskanten mot söder. Dessa kvarters mer visuella läge kräver att                         
byggnaderna görs med högre kvalitet, samtidigt som det ger en variation      
gentemot övrig bebyggelse i området. Dessa byggnader blir karaktärsbärande 
och även sinnebilden för området.

Fasadmaterial ska vara tegel. Genom att lyfta fram stadens signum, keramiken, 
i byggdetaljer skapas en helhet och en röd tråd i stadsbilden. Del av fasad 
mot gata ska därför innehålla mönstermurning i tegel eller inslag av keramik, 
gärna i en avvikande nyans. Exempel på keramikdetaljer är friser, socklar,                    
fasaddetaljer, kantstöd, och markklinkers. Entréer för flerfamiljshus ska vara 
tydliga, med generösa mått och uppglasade med fönster eller glaspartier.                                        
Byggnader ska utformas med ett antal (minst 20 %) speciellt omsorgsfullt                                                                       
utformade öppningar – utsiktsfönster. Dessa ”Husets ögon” ska göras som ett 
unikt designelement. Det kan vara burspråk, takkupa, extra stort, utstickande/
indraget eller dylikt. 

Exempel	på	utformning	av	fasader	och	fönster	i	röd	
zon

gnadshöjd är gestaltningsmässigt viktigt för att annonsera området och bryta 
av från en annars relativt jämn byggnadshöjd i kvarteren. 

Den högre byggnaden ska ges en gestaltning som har sin utgångspunkt i en 
avläsbar volymmässig indelning av byggnadsvolymen. Detta i syfte att ge byg-
gnaden variation som gör att skalan på byggnaden framstår som mindre. Basen, 
som är det högre husets övergång mot marken, bör vara i en något avvikande 
gestaltning i förhållande till kroppen. Gestaltning ska medverka till att ge ett 
robust intryck. Utförande av fasaden och användning av olika fasadmaterial 
medverkar till att skapa variation, gärna med inslag av överraskande moment i 
fasadbearbetning. Byggnaden ska ha ett tydligt avslut uppåt. Detta kan uppnås 
gestaltningsmässigt genom att det övre våningsplanet är något indraget från 
fasadliv eller genom en gestaltningsmässig markering i takfot eller i form av en 
markerad takfris.
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IV. Utformning av bebyggelse
FASADPUTS

Exempel på kulörer i NCS färgbeteckningssystem.

Ockra

Röd

FASADTEGEL

TAKTEGEL

Mossgrön Pärlgrå Gräddvit

TAKPLÅT

Röd Ärggrön

Grå

Röd Brunröd Grågul

Ljusröd

KULÖR OCH FASAD

Höganäsröd

DE FÖR STADEN KARAKTÄRISTISKA HÖGANÄSRÖDA KULÖRERNA.

NY BEBYGGELSE I TEGEL BALANSERAR ÄLDRE BEBYGGELSE I PUTS.

DETALJ I HÖGANÄSGODS VID KAPTENENS TRÄDGÅRD.

KULÖRSAMVERKAN. KERAMISKA DETALJER.

SOCKEL

Grå Ljus	grågul
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Beskrivning
Utdrag ur Höganäs stadsmiljöprogram: 
Höganäs stad präglas av en varm färgskala med dominerande kulörer i rött, ockra och vitt. 
Den mest typiska kulören på stadens putsade fasader är höganäsrött. Tegelhus i grågula, 
ockragula och röda toner är ett vanligt inslag i stadsbilden liksom vitputsade eller mossgröna 
funkishus. Tak är ofta lagda med gult och rött tegel eller med röd och grå plåt. Höganäs 
historia, med bolagets produktion och den keramiska traditionen, är ständigt närvarande 
i stadens bebyggelse. Höganäs är staden byggd av bränd lera. Att bygga vidare på denna 
karaktär är ett sätt att tillvarata och förädla stadens identitet. Medveten färgsättning av 
byggnader kan framhäva Höganäs lokala byggnadstradition och utveckla stadens identitet 
och karaktär.  Det är detaljerna som gör det: Fönsterfoder, portar och stuprör är exempel på 
detaljer där kontrasterande kulör kan verka effektivt mot fasaden. Socklar målas ofta i gråa 
nyanser, ljusa som mörka. Detaljering i harmonisk skala och kulörsättning kan framhäva 
en hel byggnad.

Material och kulörer
I enlighet med aktuellt stadsmiljöprogram för Höganäs stad. Fasadernas       
material ska vara av gedigna naturmaterial som åldras vackert. För att skapa ett 
levande byggnadslandskap ska val av material och kulörer på fasader variera, 
men samtidigt ska ett materialmässigt släktskap med den äldre bebyggelsen 
i Höganäs eftersträvas. På enskilda fastigheter ska alla material som används 
harmoniera med varandra avseende kulör och struktur. Pastellkulörer ska             
undvikas. Fasader ska i huvudsak uppföras i tegel, puts, sten eller trä. Varma 
kulörer i höganäsrött, ockragula och vita nyanser med inslag av mossgrönt ska 
användas.  
Koppar och zink ska undvikas som fasad- och takmaterial då dessa avger   
skadliga ämnen till grund- och dagvattenflöden. 

Entréer
Huvudentréer ska förläggas mot gatusidan för att skapa en levande och               
aktiv miljö. Entrén ska ges en omsorgsfull bearbetning med utgångspunkt 
från en helhet inklusive belysning, husnumrering, glaspartier, material med 
mera. Entréer får ej utföras så de upplevs om mörka nischer utan ska vara väl           
upplysta. Trapphus i flerfamiljshus skall vara genomgående.

Komplementbyggnader
Skall harmoniera färgmässigt med huvudbyggnad. Får gärna utföras med      
växtlighet på taket. Fritt val av fasadmaterial.

Avfallshantering
Synliga sopkärl ska i alla lägen undvikas.  I de fall där avfallshämtning måste ske 
direkt från gatan ska sopkärlen integreras i byggnad eller mur/plank.

Exempel på entréutformningar

Färgexempel för färgsättning 
ur	Höganäs	stadsmiljöprogram
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När gränserna mellan vad som är privat och allmäntillgängligt är tydliga blir det 
lättare att leva och vara bekväm på dessa platser. Gränser i området ska därför 
vara tydliga och väldefinierade. Detta underlättar för boende och besökare att 
tolka och nyttja de olika ytornas funktioner. Trästaket, plank och murar får 
gärna vara en integrerad del (förlängning) av huset. Se även ”Urban struktur” 
i kapitel III. Kvarter.

Sorter
De sorters avgränsare som kan användas i området är:

Mur. Färgsatt i överensstämmelse med huvudbyggnad.

Trästaket/plank. Färgsatt i överensstämmelse med huvudbyggnad

Häck

Mellan privat fastighet och offentlig gata
Max höjd 1,5 m. Höjden ger insynsskydd mot privata gårdar och trädgårdar 
utan att skapa en exkluderande stadsmiljö. Murar, trästaket, plank eller häck 
ska placeras utmed fastighetsgräns och får gärna kompletteras med växtlighet.

Mot grannfastighet 
Max höjd 1,5 m. Höjden ger insynsskydd mot privata gårdar och trädgårdar 
utan att skapa en exkluderande stadsmiljö. Murar, trästaket, plank eller häck 
ska placeras utmed fastighetsgräns och får gärna kompletteras med växtlighet.

Mot gård och passage
Platserna ska upplevas som en grön miljö. Häckar får därför gärna                                 
användas men murar, trästaket och plank får också förekomma. Dock ska  
grönska dominera intrycket.

V. Gränser

Exempel på olika sorters avgränsare
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Beskrivning
Offentlig miljö består av gator, parker, gångar och torg. Det offentliga rum-
mets kvalitet är avgörande för upplevelsen och brukandet av hela stads-
delen. Rummet formas av dess väggar och golv – bebyggelsen och mark-
behandlingen – och av hur det används. Stadsrummets sociala funktion är 
lika viktig som dess praktiska funktion – rörelse, vistelse, lek, mötesplats 
etc. Gedigna material med kvalitet ska användas generellt. Den offentliga 
miljön är en långsiktig investering och därför ska tåliga material som åldras 
vackert användas. 

Parker har stor betydelse för människors hälsa, för biologisk mångfald och 
som klimatförbättrare. Under gestaltningsprocessen ska båda biologiska 
och sociala värden vävas in i utformningen. Parkerna är också identitets-
bärare av stadens historia och fungerar som stadens gröna mötespunkter. 
Stadens växtmaterial bör varieras och anpassas efter varje specifik plats så 
att rätt växt sätts på rätt plats. Även vatten är ett tydligt element i Höganäs. 
Vatten i staden formar naturliga mötespunkter och bidrar med lekfullhet 
såväl som rofylldhet i den offentliga miljön. Sittplatser i anknytning till vat-
ten är ofta ett uppskattat inslag i staden. 
 

VI. Utformning av offentlig miljö

05

02

03
07

06

08 04

01

Illustrationsplan	för	offentliga	platser	och	allmänna	grönytor

Foto: Höganäs kommun 

Foto: Höganäs kommun 
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Illustrationsplan

Illustrationsplan

Inspirationsbilder	

Inspirationsbilder	

Vänskapsparken 01   
Parken är en grön oas med mycket färg och blomning 
året om som skapar en lugn mötesplats. Rumsligheten 
är varierande och inspiration kan hämtas från 
japanska trädgårdar. Gång-och cykelvägen som 
kopplar ihop Tornlyckeskolan och Ekdungen går 
igenom parkens norra del och i södra delen finns två 
gång-och cykelkopplingar. 

Vitsippeskogen 02 
Naturvärdena i den befintliga Långarödsskogen är 
viktiga att bevara. Det skånska landskapet är ofta 
trädfattigt och varje liten dunge är därför av största 
vikt för lek och promenader. Från Långarödsskogen 
och runt hela exploateringens norra, östliga och 
södra kanter skapas ett grönstråk. Skogsområdet 
utökas mot söder med befintliga arter som ek samt 
al och för att öka de biologiska värdena kan död ved 
och hög stubbar tillföras. Skogens täthet varierar 
och längs med stigar och i söder är karaktären 
glesare.  Mellan skog och äng etableras ett söderbryn. 
Grusgångar kopplar ihop exploateringsområdet med 
befintlig struktur genom skogen. Den befintliga 
lekplatsen Sommarvindsgränd öster om skogen kan 
vandra in och bli en naturlekplats.  

Lekplats 

Bef. Skog 

Rymdängen 

Foto: Höganäs kommun Foto: Höganäs kommun Foto: Höganäs kommun 

Foto: Höganäs kommun Foto: Höganäs kommun Foto: Höganäs kommun 
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Rymdängen  03  
Ängen kopplar ihop Vitsippeskogen med 
Sportängen och exploateringsområdet med befintlig 
bostadsområde. Området har en naturlik karaktär 
och består främst av en gräsäng med några mindre 
träddungar. Ängen har en öppen karaktär och 
inhemskt växtmaterial prioriteras. Grusgångar 
knyter ihop området med målpunkter. Den befintliga 
lekplatsen Sommarvindsgränd rustas upp och öppnas 
mot Rymdängen och Vitsippeskogen. Rymdtemat 
kan visas i klippta gångar likt solsystemet. 

Drömparken 04
Drömparken är stadsdelens mötesplats med varierade 
aktiviteter,  lekplats och fotbollsplan. Runt denna 
”halvcirkelplats” skapar bostäderna kanten på ett väl- 
definierat grönt rum för alla kringboende, men även för 
andra Höganäsbor. Platsen avgränsas mot bebyggelsen 
med en trädrad och har tydligt markerade entréer. En 
mötesplats med vatten placeras i mitten av området. 
Vegetationen består av träd, blommande buskar och 
perenner. Belysningen i park ska göras med omsorg för 
att lyfta parken ytterligare. 

Illustrationsplan

Illustrationsplan

Inspirationsbilder	

Inspirationsbilder	

Foto: Höganäs kommun 

Foto: Höganäs kommun 

Foto: Höganäs kommun 

Foto: Höganäs kommun 

Foto: Höganäs kommun 

Foto: Höganäs kommun 

Lekplats 

Drömparken  

Sportängen  

Vitsippeskogen 

Lekplats  / 
Aktivitetsyta 

Vattenelement 

Bollplan 
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Sportängen 05
I södra delen ligger en fri landskapssida som 
kallas Sportängen. I kanten mot flygfältet finns 
möjlighet för rekreation med motionsslinga, odling 
och utegym. Denna gröna kant utformas med 
dagvattendike och kullar i naturliga former. Större 
träddungar placeras i området för att komplettera 
och bryta av den öppna rumsligheten. Odlingslotter 
kan placeras i närhet till Rymdängen. Inspiration för 
området kan hämtas från Vallastadens dagvattendike 
och park i Linköping. Det finns möjlighet att etablera 
en hundklubb i områdets sydvästra del. 

Framtidsplatsen 06 

Framtidsplatsen är stadsdelens centrumbildning som 
kommer att ha en busshållplats. Allégatan går igenom 
platsen och gång-och cykelvägen binder samman han-
deln med Drömparken. Gröna element skapar min-
dre rum inom platsen. Växtvalet bör till stor del vara 
vintergrönt för att skapa ett attraktivt rum året runt. 
Belysningen kan skapa en unik karaktär och bör ut-
formas med omsorg. Inspiration för belysningen kan 
hämtas från Hyllie torg i Malmö.  

Foto: Höganäs kommun Foto: Höganäs kommun Foto: Höganäs kommun 

Foto: Höganäs kommun Foto: Höganäs kommun Foto: Höganäs kommun 

Inspirationsbilder	

Lekplats Utegym 

Parkering 

Hundklubb		

Odling

Damm

Illustrationsplan

Illustrationsplan

Inspirationsbilder	

1:250 i A3
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Lektorget 07   
Lektorget ligger i anslutning till gång-och cykelvä-
gen mellan Tornlyckeskolan och Ekdugen. Platsen 
är en mötesplats av urban karaktär med lekfulla och 
färgglada element. Inspiration kan hämtas från Su-
perkilen i Köpenhamn. 

 

Aktivitetsstråket 08 
Aktivitetsstråket går längs med Pål Anders väg och är 
en populär gång- och cykelväg. Grönytorna täcks med 
gräs och där utrymme finns planteras varierande träd 
med fokus på blomning och vintergrönt. Belysningen 
utformas med lekfullhet och stolparna har regnbågens 
alla färger. Gång – och cykelvägen asfalteras för att 
möjliggöra temporära målningar längs med stråket.  

Foto: Höganäs kommun

Foto: Höganäs kommun

Foto: Höganäs kommun

Foto: Höganäs kommun

Inspirationsbilder	

Illustrationsplan

Klätternät

Sittyta

Spel 

Foto: Höganäs kommun

Foto: Höganäs kommun
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Materialval  
Ett varierat växtmaterial i stadsdelen främjar för 
en biologiskt mångfald samtidigt som det skapar 
varierande och spännande miljöer. Till exempel kan 
trädalléer längs med gator innehålla flera olika arter 
som kan komplettera varandra i utseende, blomning 
och höstfärg.   

Foto: Höganäs kommun
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Gaturummet 

Ytor för körtrafik har så små dimensioner som möjligt för att medverka till låga hastigheter och mänskliga mått. I 
det inre nätet sker körtrafik på de oskyddade trafikanternas villkor. Gatorna ska inte fungera som barriärer utan som 
samlande rum. Huvudgator har alléplantering. Enkla, men tydliga och lättolkade beläggningsmaterial eftersträvas. 
Tydlighet eftersträvas i gränsen mellan gatans olika zoner i längsled. 

Hur olika markmaterial möts och samspelar har stor betydelse för harmonin och orienterbarheten i staden. En behaglig 
kulörpallett i samspelta valörer ger ett stabilt uttryck som stad och som helhet. Taktil markbeläggning är en del av 
tillgänglighetsanpassningen i offentlig miljö. Ökad läsbarhet och orienterbarhet på mark kan fås genom strukturerade 
detaljer, visuella kontraster eller mönster, skillnader i höjd och olikheter i material.

Illustrationsplan över gatusektioner 

LÅNGARÖDSVÄGEN 
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LÉ
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LEXIKONVÄGEN 
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13m
KÖRBANA 6m

VA FV GAS

FRIHÖJD

Skolgatan

FASTIGHET FASTIGHET

SKALA 1:100 i A3

GÅNGBANA 2m

/
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Bel.

El
Fiber

CYKELBANA 2,5m

GÅNGBANA 1.5m

Belysning
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tgräns

Tom
tgräns

Sektion A - Skolgatan

Sektion	B	-	Regnbågsvägen	

0m 2m 5m
Syd Norr

MATERIALVAL: 
Gångbana    35x35 plattor
Cykelbana + Körbana  Asfalt
Kantsten   Granit
Skiljeremsa  Smågatsten
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

Gatusektioner 

/

REGNBÅGSGATAN

SKALA 1:100 i A3

14,5m

KÖRBANA 5,5mVÄXTBÄDD/ 

PARKERING 3m

CYKELBANA 2,5m

GÅNGBANA 1.5m

GÅNGBANA 2m

VA FV GAS

FRIHÖJD

Belysning

Tom
tgräns

Tom
tgräns

0,3m 2m

FASTIGHET

Bel.

FASTIGHET

Skala 1:100 i A3

El/
//

/
Fiber

Bel.

El
Fiber

Sektion	B-B	-	Regnbågsvägen		

MATERIALVAL: 
Gångbana    35x35 plattor
Cykelbana + Körbana  Asfalt
Kantsten   Granit
Parkering   Smågatsten
Växtram   Stål
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

0m 2m 5m
Norr Syd
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12,5m

FRIHÖJD

Regnbågsgatan entre

FASTIGHET
GÅNGBANA 2m

FASTIGHETCYKELBANA 2,5m

SKILJEREMSA 0,5m

GÅNGBANA 1,5m
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VA FV GAS

SKALA 1:100 i A3
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Fiber

MATERIALVAL: 
Gångbana    35x35 plattor
Cykelbana + Körbana  Asfalt
Kantsten   Granit
Runt brunnar & dylikt Smågatsten

Sektion	C	-	Entré	Regnbågsgatan

0m 2m 5m
Syd Norr

13m

FRIHÖJD

Trädgatan

FASTIGHET FASTIGHET

Belysning

0,3m 2m

KÖRBANA 5,5m

VA FV GAS

SKALA 1:100 i A3

/
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Bel.
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Fiber /

/

Bel.

El
Fiber

GÅNGBANA 2m

GÅNGBANA 2m

Tom
tgräns

Tom
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PARKERING 3,5m

TRÄD I MÅN AV PLATS

Sektion Trädgatan  

0m 2m 5m
Väst Öst

MATERIALVAL: 
Gångbana    35x35 plattor
Körbana    Asfalt
Kantsten   Granit
Parkering   Smågatsten
Växtram   Stål
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

Sektion D - Trädgatan 



23

9m

INSIDESVÄGEN
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0m 2m 5m
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MATERIALVAL: 
Gångbana			 	 35x35	plattor
Cykelbana	+	Körbana		 Asfalt
Kantsten   Granit
Skiljeremsa	 	 Smågatsten
Runt	brunnar	&	dylikt		 Smågatsten
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CYKELBANA 1.5m

GÅNGBANA 1.5m
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Belysning
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FASTIGHET

Skala 1:100 i A3
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Väst Öst

MATERIALVAL: 
Gångbana    35x35 plattor
Cykelbana + Körbana  Asfalt
Kantsten   Granit
Skiljeremsa  Smågatsten
Parkering   Smågatsten
Växtram   Stål
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

0m 2m 5m

Sektion E - Insidesvägen 

Sektion F - Allégatan
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Robotgatan

SKALA 1:100 i A3
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Belysning
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MATERIALVAL: 
Gångbana			 	 35x35	plattor
Körbana		 	 	 Asfalt
Runt	brunnar	&	dylikt		 Smågatsten
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Handelsstråket
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PLANTERING 1,5m
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VA FV GAS

Belysning

MATERIALVAL: 
Gångbana + Körbana  Betongplattor med rött tegel 
Växtram   Stål
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

Sektion	G-	Robotgatan

Sektion H- Handelsstråket 
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MATERIALVAL: 
Gångbana    35x35 plattor
Körbana    Asfalt
Kantsten   Granit
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

        6m
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Belysning
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3,5m PLANTERING 2m
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Sektion Hologramstigen 

0m 2m 5m

Syd Norr

MATERIALVAL: 
Gång- och cykelbana Betongplattor med rött tegel 
Skiljeremsa  Smågatsten
Växtram   Stål
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

Sektion I - Hologramstigen & Framtidsstigen

Sektion J- Vintergatan
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Sektion Framtidsgatan

MATERIALVAL: 
Gångbana    35x35 plattor
Körbana    Asfalt
Kantsten   Granit
Parkering   Smågatsten
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten
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MATERIALVAL: 
Gångbana    35x35 plattor
Cykelbana + Körbana  Asfalt
Kantsten   Granit
Växtram   Stål
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

Sektion K- Framtidsgatan

Sektion L - Lexikonvägen med refug
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LEXIKONVÄGEN

SKALA 1:100 i A3
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CYKELBANA 1,5m

GÅNGBANA 1,5m

CYKELBANA 1,5m
GÅNGBANA 1,5m

SKILJEREMSA 0,5m

VA FVGASEl /
Fiber

FRIHÖJD
Belysning

Belysning

Tom
tgräns

0,3m 2m

PARKYTAFASTIGHET

Skala 1:100 i A3

El /
Fiber/

Bel.
/

Bel.

        6m

FRIHÖJD

STIG

FASTIGHET FASTIGHET

Belysning

Fiber

SKILJEREMSA 1m

SKILJEREMSA 1m

GÅNGBANA 1,5m
CYKELBANA 2,5m

Tom
tgräns

Tom
tgräns

0m

0m

2m

2m

5m

5m

Norr Syd

Syd

MATERIALVAL: 
Gångbana    35x35 plattor
Cykelbana + Körbana  Asfalt
Kantsten   Granit
Skiljeremsa  Smågatsten
Växtram   Stål
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

MATERIALVAL:
Gångbana    35x35 plattor
Cykelbana   Asfalt
Skiljeremsa  Smågatsten
Runt brunnar & dylikt  Smågatsten

Sektion M - Lexikonvägen

Sektion N -  Rymdstigen 
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Möbler/utrustning 
Utdrag ur Höganäs stadsmiljöprogram: 
Vackra och funktionella möbler i stadsrummet signalerar omtanke om staden och om 
dess invånare och besökare. Möbler hjälper också till att förstärka stadens identitet i                    
samspel med stadsrummens skala och formspråk. Möbler ska förstärka stadens karaktär 
och de stadsrum och målpunkter som finns där. Möblerna ska placeras med avseende på                                       
siktlinjer, klimat och rumslighet på varje enskild plats. Staden ska präglas av                                                                                                                          
välkomnande och trivsamhet. Sittplatser i staden kan vara både ordnade och spontana.  
Förutom standardbänken kan platsspecifika möbler användas, särskilt om de främjar 
rumslighet och användande av platsen. Soffor och sittplatser kan göras tillgängliga genom 
rygg- och armstöd som underlättar vid funktionsnedsättning.

Cykelställ ska vara funktionella, enkla och robusta i form och material.  Cyklar bör kunna 
låsas fast i ramen. Cykelställ får inte blockera öppna platser.

Belysning
Belysning utförs för att skapa en spännande och säker ljusbild. Belysning 
för gång och cykel ska prioriteras i de stråk där blandad trafik förekommer.            
Armaturer ska ej blända in i bostäder.

Utdrag ur Höganäs stadsmiljöprogram: 
Ljusets huvudfunktion i stadskärnan är att definiera särskilda platser och stråk, att       
framhäva och förstärka stadens karaktär och att skapa trygga och orienterbara miljöer. Ljus 
är också kopplat till funktion och bör anpassas efter varje enskild miljö. Helhetstänkande 
är viktigt för att skapa en balanserad ljusbild i staden. Staden mår bra av att formas av ett 
fåtal armaturer; det skapar igenkännande och förhindrar ett rörigt uttryck. 

Ljus har en avgörande roll för stadsrummets användning under dygnets mörka timmar. Ljus 
skapar trygghet, vägleder oss längs stråk och på platser och ska bidra till att stadens miljöer 
upplevs som levande och trivsamma. Lekplatser och spontanidrottsanläggningar bör belysas 
med starka, men inte bländande, ljuskällor så att de kan användas även under årets mörka 
månader. Ljus bidrar till en välkomnande, tillgänglig och säker miljö. 

Viktiga byggnader, träd och strukturer kan förstärkas genom effektbelysning. Det är viktigt 
att belysningen inte tar fokus från objektet i fråga, den ska snarare framhäva dess attribut. 

För att minska energiförbrukningen ska armaturernas utformning och placering i så 
stor mån som möjligt styra ljuset till det område som ska belysas. Livscykelkostnaden för            
ljuskällan ska också beaktas. Möjlighet till tillämpning av energibesparande åtgärder ska 
beaktas i all projektering.

Baskulör på stadens armaturstolpar är svart. Undvik bländning och bländande armaturer.

Tekniska komplementbyggnader
Utdrag ur Höganäs stadsmiljöprogram:
Små teknikbyggnader kan med fördel gestaltas i stil med kringliggande arkitektur. De kan 
också sticka ut med egen arkitektonisk stil men då i samklang med omgivningens valörer. 
Där det är möjligt kan exempelvis klätterväxter eller annan vegetation komplettera husets 
uttryck. 

Även inslag som elskåp med mera ska placeras och utformas med omsorg.
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