
GESTALTNINGSPROGRAM 

Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, 
Romares väg
Ängelholms och Helsingborgs kommuner, Skåne län
Granskningshandling 2017-09-01



Trafikverket
Postadress: Trafikverket, 211 18 Malmö 
E-post: trafikverket@trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Gestaltningsprogram, Dubbelspår Ängelholm- 
Helsingborg, Romares väg
Författare: Mats Johansson och Martina Helmersson, Sweco
Dokumentdatum: 2017-09-01
Ärendenummer: TRV 2014/71699 
Uppdragsnummer: 144133
Version: 00.09
Kontaktperson: Åsa Rosberg, Trafikverket



Följande gestaltningsprogram är upprättat till 
järnvägsplanen för dubbelspår Ängelholm- 
Helsingborg, Romares väg. Arbetet med att ta 
fram järnvägsplanen påbörjades under hösten 
2015. 

Detta gestaltningsprogram utgår från det arbete 
som redan gjorts i arbetet med att ta fram en för-
studie och en järnvägsplan för sträckan. Arbetet 
i detta skede fokuserar på hur den nya järnvägen 
ska utformas för att få en god arkitektur och an-
passning till det omgivande landskapet. 
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1. SAMMANFATTNING
På Västkustbanan mellan Göteborg och Lund pågår 
en utbyggnad till dubbelspår och anpassning till 
snabbtågstrafik. Stora delar av sträckan är redan 
färdigställd. En av de återstående sträckorna är 
delen Ängelholm – Helsingborg, Romares väg som 
nu är enkelspårig och en av de större flaskhalsarna 
på sträckan. 

Detta gestaltningsprogram tillhör Järnvägsplanen 
för dubbelspår Ängelholm – Helsingborg, Romares 
väg. Programmet syftar till att lyfta fram projektets 
estetiska aspekter och beskriver förutsättningarna 
för olika gestaltningsprinciper, samt bedömn ingar 
och förslag som ligger till grund för den fortsatta 
planeringen. 

Utredningsområdet består till stora delar av flack, 
öppen jordbruksmark med dungar av träd. Slättens 
långa siktstråk gör att främmande inslag och höga 
bankar i landskapet lätt blir dominerande. Det är 
därför viktigt att järnvägens profil planeras så nära 
marknivå som möjligt. Planskildheter bör lösas 
under järnvägen och bullerskyddsvallar i det öppna 
landskapet bör planeras med flacka slänter. 

Gestaltningsprogrammet presenterar dels generel-
la gestaltnings principer för järnvägsanläggning-
en, dels  platsspecifik utformning för vissa platser. 
Plats specifika åtgärder föreslås på sammanlagt 
elva platser: Ängelholm, Kullavägen (Ängelholm), 
Rögle, Kattarp, korsningen Västkustbanan-Flöjavä-
gen, kors ningen  Västkustbanan-Vagnmakarevägen, 
Ödåkra,  dagvattenmagasin norr om Maria, Maria 
station, Kullavägen (Maria) och teknikbyggnader vid 
Pålsjö sjukhem. Se kapitel 5.1 – 5.11, där förutsätt-
ningar och gestaltning presenteras.

Många delar av sträckan mellan Ängelholm och 
Maria behöver olika typer av bullerskydd. Huvud-
principen är att vallar förordas, eftersom de upplevs 
mindre som ett hinder, än en skärm. Där det är 
möjligt bör vallarnas släntas ut mot omgivningen 
för att smälta in i det flacka och öppna landskapet. 
Där bebyggelse ligger nära på båda sidor av järn-
vägen, föreslås absorberande bullerskärmar för att 
reducera bullernivåerna så mycket som möjligt, utan 
att skärmarna blir onödigt höga. Undantag görs vid 

plattforms ingångar, där glasskärmar föreslås för 
att platserna ska kännas trygga. Glaspartiernas 
omfattning bör studeras närmre i nästa skede för 
att se om ytterligare genomsiktliga partier kan 
åstadkommas, utan att de bullernivåer som redo-
visas i järnvägsplanen överskrids. På sträckor ute i 
jordbrukslandskapet föreslås träskärm, såsom vid 
5.5. Planskild korsning vid Flöjavägen. På många 
sträckor där bullerskärmars sida vetter mot bebyg-
gelse föreslås skärmarna täckas med klätterväxter 
för att förhindra eller dölja klotter. 

Stationen i Ängelholm är kulturhistoriskt värde-
full, vilket gör att de nya tilläggen kring stationen 
bör anpassas till den befintliga anläggningen. 
Exempelvis föreslås att den nya gångbron vid 
Ängelholms stations byggnad får ett luftigt ut-
seende med större glaspartier och färgdetaljer som 
matchar stationshusets. I Kattarp och Öd åkra blir 
på verkan påtaglig av nya järnvägs- och väganlägg-
ningar samt bullerskyddsåtgärder. Det är därför 
viktigt att de nya delar som adderas till befintlig 
miljö utformas i en skala och med en detaljerings-
grad som förstärker orternas karaktär. Placering 
av till exempel bullerskärmar och lägen för platt-
formsanslutning har därför studerats närmare i 
dessa lägen. 

Utformningsförslag från arkitekt kontoren Win- 
   gå rdhs    och  Ab  ako har ta gits fram för stations  -
områdena i Kattarp, Ödåkra och Maria, på 
uppdrag av Helsingborgs stad. Dessa bifogas till 
gestaltnings programmet. I det fortsatta arbetet 
kommer förslagens genomförbarhet att studeras 
vidare.
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2. INLEDNING
Ett gestaltningsprogram är ett dokument där rikt-
linjer för utformningen av ett projekt redovisas 
på ett samlat sätt. Det är avsett att klargöra och 
lyfta fram de estetiska aspekterna i projektet så att 
dessa frågor kan bevakas vid det fortsatta arbetet 
med framtagande av ett förfrågningsunderlag för 
upphandling av den nya järnvägsanläggningen. 
Gestaltningsprogrammet ska även redovisa hur 
den fram  tida an läg gningen kan komma att se ut. 
Det som redovisas är en ambitionsnivå för den 
före slagna utformningen och en möjlig lösning, 
men i detalj kan utformningen komma att ändras 
när arbetet fram till en färdig anläggning fortskri-
der. 

 
2.1. BAKGRUND OCH    
 AVGRÄNSNING 

På Västkustbanan mellan Göteborg och Lund på-
går en utbyggnad till dubbelspår och anpassning 
till snabbtågstrafik, för att öka kapa citeten och 
korta restiderna. Stora delar är redan utbyggd, 
men en sträcka som återstår är sträckan mellan 
Knutpunkten i Helsingborg till Ängelholm  station. 
Som ett led i denna utbyggnad ingår detta arbete, 
som behandlar delen mellan Ängelholm station 
och Romares Väg i Helsingborg. Projektet befinner 
sig i skedet då en järnvägsplan tas fram. Tidi-
gare har en förstudie och en järnvägs utredning 
tagits fram för sträckan mellan Ängelholm och 
Maria station. Förstudiens huvudsakliga syfte 
var att utreda förutsättningarna för projektet. 
Järnvägsutredn ingen syftade till att välja läge för 
järnvägen inom en bredare korridor.

Ett gestaltningsprogram eller  motsvarande tas 
fram i planskedet i de projekt som Trafikverket 
bedriver. Gestaltningsprogrammen fördjupas 
och görs mer detaljerade ju längre in i processen 
projektet kommer. I detta skede, i arbetet med 
järnvägsplanen, är huvudfrågan hur anläg gningen 
kommer att se ut och fungera för att kunna 
bestämma hur mycket mark som behöver tas i 

anspråk för den nya anläggningen. Under processens 
gång görs ständiga avvägningar mellan funktion, 
ekonomi och påverkan på omgivningen. 

Gestaltningsprogrammet omfattar följande som 
fastställs i järnvägsplanen och som Trafikverket 
ansvarar för:

• Järnvägsspåren med tillhörande mark, slän ter 
och tekniska anläggningar

• Plattformar och anslutningsvägar till platt-
formarna vid de ingående stationerna: 
 Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria

• Bullervallar och bullerskärmar utmed järnvägen
• Dagvattenmagasin
• De statliga vägarna: väg 1785, väg 112,  

Röglevägen och Planavägen 
• Broar över och passager under järnvägen 

Det som inte fastställs i järnvägsplanen såsom till 
exempel området utanför själva plattformen vid 
stationerna och kommunala allmäna vägar hanteras 
i den kommunala planprocessen. Enskilda vägar 
hanteras i en lantmäteriförrättning. Under arbetet 
med järnvägsplan och gestaltningsprogram har 
 Helsingborgs stad genomfört parallella arkitekt- 
uppdrag för Kattarp, Ödåkra och Maria stationer.  
Syftet har varit att få till ett helhetsgrepp kring 
stations miljöerna. Trafikverket och Skånetrafiken 
har deltagit i arbetet. Efter prekvalificering och 
utvärdering fick Wingårdh arkitektkontor och Abako 
arkitektkontor i uppdrag att utveckla idéer för sta-
tionerna. Vissa utgångspunkter har varit låsta, som 
exempelvis järnvägens lokalisering, konstruktion 
och stationslägena. Slutresultatet visas kortfattat i 
gestaltningsprogrammet och förslagen redovisas i 
sin helhet som bilagor till detta gestaltningsprogram. 

Förslagen visar både delar som ingår i Helsingborgs 
stads ansvar att genomföra och delar som Trafik-
verket genomför. I uppdragen har många idéer och 
visioner tagits fram. I det fortsatta arbetet kommer 
förslagens genomförbarhet att studeras vidare. 

De över  grip ande gestaltn ings förut sättningarna och 
ställ nings tag andena som formu lerats i järnvägs-
utredningens gestalt nings  program lig ger till grund 
för de mer detaljerade principer som redovisas i 
detta program. 
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2.2. METOD OCH SYFTE

Gestaltningsprogrammet kan be skrivas som en 
pro cess där många inblandade tillsammans och 
uti från olika infalls vinklar arbetar fram en gemen-
sam strategi för utformning. Processen är en del av 
gestaltnings programmet där av vägningar görs mel-
lan olika intressen och beslut fattas om lokalisering 
och utformning av olika delar som sedan arbetas in i 
järnvägsplanen. Processen utmynnar i ett dokument 
som redovisar projektets utformningsprinciper. 
Redovisningen görs i detta gestaltnings program med 
korta textbeskrivningar och en visuell redovisning i 
form av illustrationsplaner, sektioner samt exempel-
bilder. 

Syftet med att ta fram ett gestaltningsprogram är att 
arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter 
ska främjas och tas tillvara i projektet, att utgöra 
underlag för utformningen i kommande skede och 
att redovisa hur anläggningen är tänkt att se ut.

I det fortsatta arbetet med förfrågningsunderlag 
inför entreprenadupphandling kommer Trafikverket 
tillsammans med berörda intressenter att bearbeta 
idéer från de parallella uppdragen och intentionerna 
i detta gestaltningsprogram. 
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3.2. LANDSKAPSANALYS

Ängelholm

Rögle

Helsingborg

Kattarp

Ödåkra

Maria

Figur 1. Sträckan Ängelholm-Helsing-
borg,  Romares väg och landskapets fyra 
olika karaktärer.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR
3.1. Övergripande landskapsanalys  
och gestaltningsprinciper

Landskapet kan delas in i fyra olika karaktärs-
områden beroende på karaktär, hur landskapet 
upplevs och används. Under varje karaktärs-
område redovisas en kort beskrivning av land-
skapets karaktär och övergripande gestaltnings-
principer.

Bebyggelse och natur 
 
Här går järnvägen antingen mellan bebyggelsen på 
östra sidan om järnvägen och ett skogs- och natur-
område i väster, eller så ligger skogs- och natur-
områden på båda sidor om järnvägen. Området 
inkluderar delvis Ängelholm. Havet och skogsom-
rådena ligger relativt nära bebyggelse och utgör 
målpunkter för rekreation och friluftsliv. I och 
med att både havet och skogen är tillgängliga för 
rekreation och friluftsliv utgör järnvägen ett tydligt 
hinder för dem som vill röra sig tvärs järnvägen. 
Det är viktigt att ha så många passager som möj-
ligt tvärs järnvägen och att utforma dessa så att de 
känns  inbjudande. Karaktären av natur ska bevaras 
i så stor utsträckning som möjligt och om möjligt 
förstärkas. 
 
 
Äldre stationsort

Karaktärsområdet består till stor del av orterna 
Kattarp och Ödåkra, där en stor del av bebyggelsen 
har uppkommit som en konse kvens av järnvägens 
utbyggnad. Bostadsbebyg gelsen ligger nära järn-
vägen och miljön är småskalig. Tidigare  var järn-
vägen mer en del av samhällena och både visuella 
och fysiska samband fanns över järnvägen. I takt 
med en förändrad järnvägstrafik med bland annat 
högre hastigheter och ett ökat säkerhetstänkande 
har många av dessa samband skurits av, vilket har 
ökat upp levelsen av järnvägen som en barriär och ett 
hinder. På dessa sträc kor är det viktigt att passager 
tvärs över spåren hamnar rätt och är utformande 
på ett inbjudande sätt. Det är även viktigt att den 
nya anläggningen samspelar med befintlig miljö och 
tillför nya värden.   
 
 
Nyare stationsläge

Karaktärsområdet, som inkluderar en del av Maria, 
ligger i kanten av ett industri- och handels område 
med planerad ny bostadsbebyggelse på västra sidan 
av järnvägen. Här är det viktigt att skapa samband 
som är anpassade till den framtida staden. Den 
planerade järnvägen ligger högt i landskapet och 
kommer att vara synlig på håll. Det är viktigt att ta 
vara på skyltläget och att  skapa en station präglad av 
den framtida staden.  

Bebyggelse och natur

Öppet jordbrukslandskap

Äldre stationsort

Nyare stationsläge
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Öppet jordbrukslandskap 

Delarna genom det öppna landskapet präglas av att 
landskapet är flackt och öppet med långa siktlinjer, 
se figur 1. Rögle, som tidigare varit en stationsmiljö, 
kommer att hamna vid sidan av järnvägen. Därför 
räknas även passagen förbi samhället i det öppna 
jordbruks landskapet. Marken på ömse sidor av järn-
vägen är åkermark som inte är tillgänglig för rekrea-
tion. På något ställe till exempel strax norr om Maria 
station ligger ett skogsområde öster om järnvägen, 
men på järnvägens västra sida ligger åkermark. I 
detta landskap finns inte behov av samband tvärs 
järnvägen mer än för de vägar som passerar järnvä-
gen. Det är viktigt att järnvägen och vägar ligger lågt 
i terrängen. Vid de planerade förändringarna kring 
den nya  järnvägen är det viktigt att  hänsyn tas till 
befintliga strukturer såsom exempelvis ägogränser 
och befintliga vägar.

4. GENERELLA  
GESTALTNINGSPRINCIPER 

4.1. SLÄNTER

Nedan beskrivs principer för de ingående delarnas 
gest altning och i det efterföljande kapitlet redovisas 
hur dessa principer tillämpas i platsspecifika lös-
ningar. 
 
Generellt ska slänter utformas så att vägar och 
järnvägsanläggningen upplevs som en naturlig del 
av landskapet utan att ta onödigt mycket mark i an-
språk. Restytor mellan till exempel olika vägar ut-
formas som en helhet och inte med sepa rata slänter 
från de olika delarna av anläggningen.  

 
Överallt där det inte är tekniskt väl motive rat med 
en annan utformning ska alla slänter vara kläd-
da med gräs eller buskar. Slänter med stenkross 
ska undvikas. Det beror på att de är mer skötsel-
krävande, eftersom träd och buskar etablerar sig 
 lättare på ytor som saknar vegetation. Stenkross-
slänter smälter dessutom sämre in i omgivningen.  

 
 
4.2. BROAR

I arbetet med järnvägsplanen har broarna längs 
med sträckan delats i tre klasser som anger i 
 vilken mån de ska bearbetas i nästa skede: 

Klass I 

Broar i centrala tätortslägen i en känslig kultur-
miljö där många människor rör sig. Här ska hela 
bron ges en speciell utformning anpassad till 
platsen och utformningen av hela bron bestäms 
i förfrågnings underlaget till entreprenadupp -
handlingen. 

Bro som berörs: Gångbro över spåret vid 
 Ängelholm station.

Klass II

Broar i centrala tätortslägen där mycket 
människor rör sig till fots eller på cykel. Här ska 
frontmurar under bron och vingmurar i anslutning 
till bron ges ett bearbetat ytskikt och ytor under 
och i anslutning till bron ges en speciell utform-
ning anpassad till platsen. Utformningen av dessa 
delar bestäms innan entreprenadupphandlingen.

Figur 2. Slänter bör vara klädda med gräs eller buskar. Synliga stenkrossytor bör undvikas.
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• Utformningen ska visa på omsorg om detaljer 
såsom gång- och cykelräcken, utformning av 
brokoner och ytskikt inne i bron där gående 
och cyklister rör sig. 

• Passagerna ska kännas öppna genom att 
slänter hålls flacka och ytor närmast gående 
och cyklister ska vara välskötta. Till exempel 
kan ytor närmast gående och cyklister vara 
klippta gräsytor, gärna med inslag av träd 
eller buskar, och stödmurar kan kläs in med 
klätterväxter. 

• Gång- och cykelytor skiljs åt genom olika 
material såsom betongplattor och asfalt. Om 
det är lämpligt skiljs gående och cyklister åt av 
kantsten.

Broar som berörs: gång- och cykelport under 
järnvägen vid Ängelholm station, Sibirienvägen 
( Ängelholm), Planavägen (Kattarp), plattforms-
förbindelse under spåren i Kattarp, gång- och 
cykelport Södra Rälsgatan (Ödåkra), Centrum-
kopplingen (Ödåkra), gångtunnel Björkavägen 
(Ödåkra), Maria stationsgata (Maria), samt gång- 
och cykelpassage söder om plattformen (Maria).  

Ny bro över Kullavägen (Helsingborg) ska även 
samordnas utseendemässigt med befintlig bro. 

Klass III

Övriga broar utformas som standardbroar och 
inga särskilda utseendekrav ställs på dessa. 
 

4.3. BULLERSKYDD

I princip används tre olika typer av bul lerskydd; 
vall, skärm eller en kombination av vall och skärm 
för att skydda boendemiljön både ute- och inom-
hus. Om kostnaden för att bullerskydda en fast-
ighet bedöms som orimligt hög eller de upplevel-
semässiga negativa konsekvenserna av ett högt 
bullerskydd bedöms som stora, föreslås fasadåt-

gärder för att skydda inomhusmiljön och att en ute-
plats bullerskyddas vid bostaden. Ett exempel på när 
de upplevelse mässiga konsekvenserna bedöms som 
stora kan vara om höga skärmar behöver sättas upp 
i en småskalig miljö. I figur 3-5 redovisas  princi-
putformningen för bullerskydd med skärm, vall plus 
skärm samt vall. Höjder och avstånd är generella och 
kan avvika från det redovisade på vissa platser.

I det öppna landskapet och inne i skogen, bör i 
huvud sak vallar användas som skydd mot buller 
om det finns utrymme för det. Detta är både en 
billigare lösning och upplevs ofta mer som en del av 
land skapet och mindre som barriär än en skärm. 
Om  vallar läggs upp i skogsmiljö bör generellt skog 
etableras på den sidan av vallen som vetter ut mot 
omgivningen. Där befintliga vallar är klädda med 
träd och buskar bör, om vallen behöver höjas, en låg 
skärm sättas på vallkrönet, i stället för att träden och 
buskarna tas bort och nya buskar planteras.  Vallens 
slänt in mot järnvägen bör vara relativt brant, 1:2, 
både för att ta så lite utrymme som  möj ligt och 
skydda effektivt mot buller, medan slänten mot 
omgivningen bör vara flack. Alla vallar ska vara 
vegetations klädda.

Skärmar ute i jordbrukslandskapet bör vara av trä 
och omålade. Trä bör dock vara skyddat mot röta 
på annat sätt, till exempel genom tryckimpregne-
ring. Omålade plank föreslås då de är mera skötsel-
effektiva och åldras på ett mer attraktivt sätt än 
målade plank som inte underhålls målas regel bundet. 
Att skärmarna föreslås vara av trä beror på att 
materialet känns naturligt i anslutning till de intil-
liggande fastigheterna.

Inne i tätbebyggda miljöer ska bullerskydd vara 
platsanpassade främst genom att de är infärgade 
 eller lackerade. Sidorna ut mot omgivande bebyg-
gelse föreslås till stora delar kläs med klätterväxter 
för att minska viljan att klottra och att dölja eventu-
ellt klotter om det uppstår. Generellt föreslås absor-
berande bullerskydd inne i tätorterna där bebyggelse 
ligger nära järnvägen på båda sidor om spåret för att 
uppnå så god ljudmiljö som möjligt. 

3 m

1 m

Figur 3. Skärm. Figur 4. Vall med låg skärm. Figur 5. Vall.

3 m
5 m1:2

slänt varierar
slänt varierar
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Absorberande bullerskydd kan inte vara genom-
siktliga. För att miljön vid entréer till plattform-
arna ska upplevas trygg och lättöverskådlig föreslås 
därför kortare glasade partier. Eftersom de glasade 
partierna inte reducerar bullernivåerna på samma 
sätt som de övriga skärmdelarna bör glas användas 
sparsamt och med ett tydligt syfte. 

Höga skärmar inne i tätbe byggda småhusom-
råden kommer att skilja sig mycket i skala från 
 omgivningen, vilket bedöms ge negativa konse -
kvenser. Därför föreslås högst 3 meter höga skärmar 
(över spåret). Där en acceptabel bullernivå inte kan 
uppnås med denna höjd föreslås att inomhusmiljön 
och uteplats skyddas för att inte den visuella inver-
kan av skärmarna ska bli för dominerande. 

Där det är möjligt utan att bullernivåerna över-
stiger redovisade bullervärden i miljökonsekvens-
beskrivningen föreslås kortare partier med glas:

•	 Där gående och cyklister rör sig utmed 
spåret på intilliggande gator

•	 På broar där man passerar under järnvägen i 
tätbebyggt område

•	 För att bibehålla viktiga visuella samband 
tvärs spåren

•	 Där plank riskerar att ge besvärande skugga 
i trädgårdar

Omfattning och placering av eventuella glaspartier 
bör studeras närmare i nästa skede av projektet.

4.4. FÖRDRÖJNINGSMAGASIN

• Magasinen ska, om det är tekniskt möjligt, ligga i 
en lågpunkt i landskapet

• Släntlutningar bör hållas flacka på den övre 
delen av slänten för att magasinet ska upplevas 
som en naturlig del i landskapet. Släntlutningar 
kan frångås för att anpassa magasinet till sin 
omgivning

• Placering och form på magasinet ska utformas så 
att intrång i nuvarande markanvändning mini-
meras

• Om möjligt bör stängsel kring magasinen und-
vikas för att dessa ska upplevas natur liga, i 
förhållande till omgivningen

4.5. PLATTFORMSUTFORMNING 

Plattformarna utrustas enligt Trafikverkets 
 principer om stationsutrustning, vad gäller om-
fattning, funktioner och utformning.

Ramper utformas med handledare på vardera sida 
för vara tillgängliga minst vid en entré vid varje 
platt form.

Om möjligt åter används befint liga  plattforms tak 
vid Ängel holms station för att bi behålla 
 karaktären på stationen. 
 
 
4.6. TEKNIKBYGGNADER

Teknikbyggnader bör generellt ses som en del 
i järnvägsanläggningen och ges en enkel och 
funktionell utformning. Ett problem med dessa 
byggnader är att de ofta utsätts för klotter. Där de 
ligger i anslutning till bebyggelse, eller där många 
människor rör sig, bör de därför bekläs med 
klätterväxter. Alternativt kan  annan växtlighet 
planteras för att minimera möjligheten att klottra 
och minska synligheten av eventuellt klotter.
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Figur 6. Utsnitt av de 11 platserna mellan Ängelholm 
och Maria som redovisas i gestaltnings programmet.

Ängelholm

Ny vägbro för Kullavägen över 
järnvägen (Ängelholm)

Rögle

Kattarp

Planskild korsning vid Flöjavägen

Planskild korsning vid Vagnmakarevägen
Ödåkra

Fördröjningsmagasin norr om Maria

Maria station

Bro över Kullavägen (Maria)
Teknikbyggnader vid Pålsjö sjukhem

5. GESTALTNINGSFÖRSLAG
Utifrån gestaltningsprinciperna redovisas här 
den föreslagna utformningen för de platser som 
ut formas platsspecifikt. Områden som berörs av 
specifika gestaltningsförslag redovisas i figur 6.

5.1. ÄNGELHOLM

Förutsättningar

Ängelholms centrum ligger öster om stationen. 
Stationen avgränsas från själva centrum av både 
Rönneå och ett grönområde. Rönneå begränsar 
möjligheten att ta sig från centrum till stationen, 
eftersom den enda passagen är via Järnvägs gatan, 
som ansluter till Industrigatan söder om stationen. 
Industrigatan är även anslutningsväg från norra 
och södra Ängelholm till stationen. Väster om 
järnvägen ligger Järnvägsskolan, Järnvägsmuseet 
och ett större skogs område. Vidare västerut ligger 
havet. Järnvägen utgör idag en barriär för dem 
som vill ta sig ner till skogen och havet. 

På sträckan från stationen och söderut fram till 
att den samlade bebyggelsen tar slut, finns tre 
 passager under järnvägen. Mellan järnvägen och 
Västersjögatan ligger ett långsträckt skogsområde 
som övergår i anlagda buskklädda bullervallar. 
Denna miljö är värd att bevara då den döljer järn-
vägen för det närliggande villaområdet och är ett 
rekreationsområde för de boende, se även figur 14.

Stationsbyggnaden invigdes 1885 och är byggd i 
en tidstypisk detaljrik tegelarkitektur, se figur 7. 
Stations området är uppbyggd av en sido- och en 
mittplattform. Mittplattformen nås idag via en plan-
korsning. Ett äldre perrongtak typiskt för många 
äldre stationer finns idag på mittplattformen, se 
figur 8.  
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HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMERSKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD

FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD

FÖRVALTNINGSNUMMER

TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING

OBJEKTNUMMER / KM
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TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGSDEL

BESTÄLLARE

1:100

A864-00-300-216-001 1

A1

ILLUSTRATIONSSEKTION
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DUBBELSPÅRSUTBYGGNAD
2017-01-18
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A UPPDATERING AV UTFORMNING KLNY 161004

Gestaltning

Den största förändringen vid Ängelholms C är att 
plankorsningen ersätts med en planskild gång-
bro. Se figur 14 för de föreslagna förändringarna. 
Gångbron placeras söder om stationsbyggnaden 
med trappanslutningar både åt norr och öster. 
Ambi tionsnivån för utformningen är en standard-
utformning, men den ska upplevas lätt och luftig 
med mycket glas. Färg på plåtdetaljer föreslås 
ha samma gröna färg som stationens trädetaljer. 
Ledstänger förslås vara i trä, räcken ska vara 
bearbetade och trappsteg ska vara solida. Bränn-
bara material får inte finnas på gångbron av 
brandsäkerhets skäl. Inom de ramar som järnvägs-
planen ger bör gångpassagen placeras så långt som 
möjligt åt söder, för att inte skalskillnaden mellan 
den äldre stationen och den nya gång passagen ska 
upplevas påtaglig. Att placera gång  passagen läng-
re söderut gör även att passagen mellan stations-
huset och gångbron blir rymligare.

På mittplattformen föreslås det befintliga perrong-
taket återanvändas när plattformen är justerad. 
Övrig utrustning ska anpassas till Trafikverkets 
kommande designprogram för stationsutrustning, 
men väljs för att bibehålla stationens karaktär.

Gångpassagen under järnvägen vid Järnvägs-
museet ska göras så öppen som möjligt utifrån de 
fysiska begräns ningar som Västkustbanan och 
spåren till museet medger. Öster om järnvägen 
bibehålls befintlig utformning, men väster om 
spåren sätts en stödmur närmast spåret för att 
passagen ska kännas öppen och luftig. 

Bullerskärmen mellan järnvägen och Järnvägs-
museet föreslås vara en grönlackerad plåtskärm, som 
är tänkt att upplevas som en del av järnvägsanlägg-
ningen med sin tekniska karaktär. 

En ny teknikbyggnad söder om koloniområdet före-
slås i nästa skede prövas om det är möjligt att flyttas 
in, så att det ligger på ungefär samma avstånd till 
spåret som den befintliga teknikbyggnaden. Detta 
för att miljön ska kännas mer enhetlig och för att det 
vore fördelaktigt om den befintliga skogsdungen kan 
be varas till så stor del som möjligt.

Figur 8. Till vänster mittplattformen som tillfälligt ned-
monteras under tiden som plattformen justeras. 

Figur 7. Stationsbyggnaden från 1885 med sin tidstypis-
ka tegelarkitektur.

Figur 9. Sektion över mittplattform, den nya gångbron och spårens dragning vid Ängelholms station. 
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Figur 10. Bullerskärm mellan järnväg och Järnvägs-
museet i grönlackerad plåt som är tänkt att upplevas 
som en del av järnvägsanläggningen.

Figur 12. Sektion på föreslagen ny vall med branta slänter för att spara skogspartiet intill. 

En 1 meter hög bullerskärm föreslås placeras på 
befintlig vall förbi sjukhuset. 

En 5 meter hög vall med branta slänter föreslås 
söder om sjukhuset, för att ta så lite av skogen 
som möjligt i anspråk. Om någon del av vallen inte 
 ligger inom det område som kommer att storm-
säkras bör skog åter etableras på dessa delar. På de 
partier utmed sträckan där det är trångt kommer 
enbart skärm att användas, förslagsvis 3  meter 
hög. I och med att skärmen kan sättas närmare 
spåren än var krönet på de föreslagna vallarna 
hamnar kan den vara lägre och ändå ge samma 
skydd mot buller. Skärmen föreslås vara av trä, 
eftersom materialets karaktär smälter in i ett 
naturområde. 

En ny 1 meter hög skärm föreslås på befintlig vall 
med buskar, mellan järnvägen och Västersjögatan. 
 Skärmen bör sättas upp från spårsidan för att 
befintliga buskar ska kunna sparas.

Den nya transformatorstation som föreslås mellan 
järnvägen och Västersjögatan föreslås i nästa 
skede flyttas in till den föreslagna bullerskärmen 
för att spara befintliga träd och buskar i så stor 
utsträckning som möjligt. Ny serviceväg anpassas 
till befintliga träd i nästa skede. 

Kring Sibirienvägen anläggs både bil- och cykel-
väg med grunda diken för att miljön ska upplevas 
mindre teknisk och mer anpassad till den mänsk-
liga skalan. Slänten söder om Sibirienvägen, öster 
om järnvägen, flackas ut ända upp till järnvägen 
för att miljön ska upplevas så öppen och inbjudan-
de som möjligt. Att inte övriga slänter görs flack-
are beror på att strävan har varit att ta bort så lite 
träd och buskar som möj ligt, och att inte minska 
möjligheten att utnyttja ytan för andra ändamål 
sydväst om korsningen.

På den nya bullervallen söder om Sibirienvägen i 
det öppna jordbrukslandskapet föreslås att grup-
per av buskar och träd planteras i den nedre delen 
av slänten ut mot omgivningen för att minska 
intrycket av vall. Detta knyter ihop skogs partiet 
söderut med den södra delen av Ängelholm.  

Figur 11. Vegetationsbeklädd vall öster om järnvägen 
norr om Sibirienvägen.
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Figur 14. Översikt Ängelholm. Skala 1:5000.

Figur 13. Principfoto på bullervall kombinerad med en 
bullerskärm av trä, som föreslås längs med flera sträckor 
genom bland annat Ängelholm. 
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Figur 15. Naturområdena söder om Kullavägen.

Figur 16. Översikt över Kullavägen (Ängelholm). 1:2000. 

Kullavägen/väg 1785

N

passager som ansluter till 
vägbron

5.2. NY  VÄGBRO FÖR KULLAVÄGEN 
ÖVER JÄRNVÄGEN (ÄNGELHOLM)

Förutsättningar

Det finns skogs- och naturområden på båda sidor om 
järnvägen norr och söder om Kullavägen (väg 1785). 
Järnvägen utgör en barriär för dem som vill röra sig 
mellan de olika delarna. 
 
Gestaltning

För att underlätta för de som använder skogs områdena 
öster och väster om järnvägen bör en gen passage 
skapas upp för slänterna på båda sidorna om järnvägen, 
så att gående kan använda vägbron för att ta sig över 
järnvägen och ner på andra sidan. 

bro med gc-bana över 
järnvägen
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5.3. RÖGLE

Förutsättningar

Järnvägen passerar strax öster om Rögle och hela 
samhället ligger väster om spårområdet. De histori-
ska och funktionella sambanden mellan järnvägen 
och samhället som fanns då Rögle hade en egen 
station, saknas idag.

Med kurvrätningen flyttas spårområdet längre öster-
ut, bort från samhället. Nya bullervallar kommer att 
anläggas mellan samhället och järnvägen med en 
skärm närmast gång- och cykelpassagen. 
 
 
Gestaltning 

För att få järnvägen att harmoniera med det flacka 
jordbrukslandskapet föreslås att ändarna på de två 
vallarna görs så flacka som möjligt, helst 1:6 eller 
flackare. På norra vallen, på sidan som vätter mot 
Rögle, ska slänter hållas så flacka som möjligt och 
hela ytan fram till och med nuvarande spårområde 
ska användas för att åstadkomma en flack slänt. På 
den södra vallen görs vallen brantare in mot sam-
hället för att spara så mycket som möjligt av den ve-
getation som idag finns väster om järnvägen. Längst 
i  söder föreslås  en skärm för att minska påverkan 
på de salamandrar som lever här. Båda vallarna 
 inkl usive området fram till gång- och cykelvägen 
på sidan in mot samhället planteras helt eller delvis 
med träd och buskar. All plantering måste planeras 
så att inte träd kan falla in på järnvägen. På den 
södra vallen planteras företrädelsevis blommande 
buskar för att förstärka den befintliga karaktären. 
Vallarna bör ha ett naturlikt ut  tryck. 

Bullervall

Bullerskärm 
av t.ex. trä

Vita betongmurar med glaspartier Bullerskärm med valmöjlighet
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Bullerskärm ospeci�cerat utseende

Genomsiktlig bullerskärm

Be�ntlig bullervall Be�ntlig bullervall med skärm ovanpå
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Figur 18. Principsektion på bullervall med flack slänt med vegetation.

Figur 17. Översikt Rögle. 
Skala 1:4000.



19

Figur 19. Översiktsbild, Kattarps tätort.  Järnvägen delar 
upp orten i en västlig och östlig del. Bebyg g elsen har 
främst expanderat öster om järnvägen.

Figur 20 och 21. Exempel på äldre bebyggelse i Kattarp. Huset 
till höger (figur 21) var tidigare ortens järnvägshotell. 

Mot Ängelholm

Mot Helsingborg

5.4. KATTARP

Förutsättningar

Järnvägen delar Kattarp i en östlig och en  västlig 
del där huvuddelen av bebyggelsen ligger på 
järnvägens östra sida. Samhället har under drygt 
100 år transformerats från bondby till stations-
samhälle och pendlarort. Stationsområdet karak-
teriseras av gathus och villor uppförda i början av 
1900-talet, däribland det gamla Järnvägs hotellet. 
Denna kvarvarande järnvägsanknutna bebyggel-
se speglar tydligt ortens funktion som stations-
samhälle och har byggnadshistoriska värden. 
 
Med spårutbyggnaden kommer  järnvägen  flytta 
västerut i Kattarp, vilket påverkar industri-
området på den östra sidan som försvinner. 
Principen för plattformar kommer fortsatt att  
vara sidoplattformar, men förbindelsen mellan 
platt formarna vid stationen ersätts med en plan-
skild passage, så att gående och cyklister passerar 
under järnvägen. Även Planavägen kommer att 
byggas om till en planskild passage. 
 
 
Gestaltning 

Stationsområdet

Huvuddelen av stationsområdets utformning 
bestäms inte i järnvägsplanen utan hanteras i 
den kommunala planeringen. Det järnvägspla-
nen behandlar är järnvägens läge, utformning 
och utrymmeskrav, var entréer ska vara, var 
bullerskydd krävs och hur dessa kan komma att 
se ut. Läge och utformning av övriga funktioner 
som kan upplevas som delar av stationen som 
till exempel anslutningsvägar, platsbildningar i 
anslutning till järnvägen och parkeringar bestäms 
inte i järnvägsplanen utan hanteras i den kommu-
nala planeringen. I figur 22 och 25 visas delar av 
ett förslag på utformning av hela stationsområdet 
som Abako arkitektkontor tagit fram på uppdrag 
av Helsingborgs stad, vilket redovisas i sin helhet i 
bilaga 1. I det fortsatta arbetet kommer förslagens 
genomförbarhet att studeras vidare. 
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Figur 23. Översikt Kattarp.  
Skala 1:5000.
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Bullerskydd

Fem olika bullerskydd föreslås i Kattarp:
• Vita betongmurar med inslag av  glas partier
• Gråa växtklädda komposit- eller  plåtskärmar 
• Befintlig växtvägg behålls mellan  Rallaregatan 

och spåret
• En ny vall läggs upp mellan Skåne- och Väst-

kustbanan norr om Planavägen
• En genomsiktlig skärm föreslås förbi bron över 

Planavägen
Figur 24. Sektion över vallen mellan Västkust banan 
och Skånebanan. 

Skånebanan

flack slänt
1:2 5 m

Västkustbanan

Figur 22. Utdrag ur Abakos förslag på bullerskydd vid 
stationen med inslag av genomsiktliga partier.

De vita murarna med glaspartier föreslås ha en 
markerad sockel som skiljer sig från den övriga 
vita, släta betongmuren. Glasade partier föreslås 
främst kring plattforms entréer för att det ska 
 kännas  tryggt och säkert. 

Även i övriga delar av muren bör visuell kontakt 
mellan platt formen och omgivningen skapas, om 
inte bullernivåerna överskrider de bullervärden 

som anges i miljökonsekvensbeskriv-
ningen för bebyggelse som ligger i 
anslutning till plattformen.

En ny 5 meter hög vall föreslås mel-
lan Skånebanan och Västkustbanan. 
Den ska ha så flacka slänter som 
möjl igt på alla sidor utom mot spåret. 
Mot spåret bör den vara brant för att 
dämpa buller. Slänten i den södra 
änden av bullervallen bör samordnas 
med vägslänten från Planavägen så 
att den upplevs som en och samma 
slänt. Vallen bör ha ett naturlikt utse-
ende med ängsgräs och buskar.
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GestaltninGsförslaG Kattarp station  Helsingborgs stad 2017-04-19
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illustrationsplan stationsområdEt 1:1000

GrönStråKet utVecKlaS till StationSparK
Grönstråket längs järnvägens östra sida kan förlängas norrut och 
breddas till en stationspark. Gång- och cykelrampen ner mot 
plattformsförbindelsen integreras med svagt sluttande grässlänter. 
plattformsförbindelsen blir en övergång mellan parken och torget vid 
stationsentrén.

en attraKtiV penDelStation
Genom att anlägga en stor samlad parkering i direkt anslutning till en 
tydlig och trygg stationsentré ökar attraktiviteten att pendla via Kattarp. 
på västra sidan om stationen finns gott om yta för pendelparkering. 
trygghetskänslan och den upplevda närheten mellan parkeringen och 
plattformen förstärks av att glaspartierna och de vita murarna sträcker 
sig lika långt på västra som på östra sidan.

norr

grönstråkEt längs rallarEgatans södra 
dEl kan förlängas till En stationspark

stEnullsskärmar mEd frodig 
grönska mot park

vita bEtongmurar och glasbullErskärm i ljusgrå kulör 
mEd grönska på utsida

bullerSKyDDen SamSpelar meD omGiVninGen
utöver den vita murarna kring stationsentrén löses bulleravskärmning 
med andra skärmtyper som anpassas till sin omgivning.

längs plattformarna norr om torgytorna föreslås en enklare form 
av bullerskydd vars kulör gärna samspelar med de vita murarna. på 
utsidan bör växtlighet kunna klättra på skärmarna, för att få dem att 
smälta in i den gröna omgivningen. 

Söder om plattformsförbindelsen på östra sidan ut mot den 
långsträckta stationsparken föreslås bullerskärmar som möjliggör för 
frodig grönska, exempelvis stenullsskärmar. på västra sidan kan samma 
princip som längs plattformarna användas.

Kattarp: Utformning planskild korsning 
med kringmiljö

OBS! Denna sektion ändrad släntutformning mot cykelvägen 170508. Övriga sektioner oförändrade!

0/280

sektioner 1:500 

Figur 28. Sektion över Planavägen. Se sektionslinje i figur 26.

Figur 25. Utdrag ur Abakos förslag för Kattarps stationsområde.

N

Figur 26. Plan över den föreslagna nya utformningen vid 
Planavägen.

N

Figur 27. Principsektion över dagvattenmagasinets 
 normal- och högvattenyta vid Planavägen. 

normalvattenyta 1.0 m

högvattenyta 1.25 m

1:31:3

Terrängmodellering

Söder om Planavägen precis  öster om Västkust-
banan, på den yta som innesluts av spåren till Skåne-
banan, finns en möjlighet att lägga upp överskotts-
massor som inte kan användas i det övriga projektet. 
Massorna läggs med samma relativt branta lutning 
som övriga järnvägsslänter in mot spåret, 1:2, och 
lutningar som är mellan 1:6-1:10, vilket upplevs som 
att marken höjer sig svagt på övriga sidor. Vallen får 
vara som högst 4 meter över järnvägen.

Planavägen

Plankorsningen vid Planavägen ersätts av en plan-
skild passage med körbana för fordonstrafik samt 
med upphöjd gång- och cykelbana. Endast ett grunt 
dike föreslås mellan cykelvägen och den yta som 
bildas mellan Planavägen, Västrabyvägen och järn-
vägen. I denna yta föreslås att träd planteras och att 
hela ytan formas som en mjukt rundad slänt. Träd 
föreslås även söder om Planavägen och på den slänt 
som bildas mellan bullervallen och Planavägen. Hela 
området kring vägen föreslås ha samma karaktär 
med glest stående träd eller mindre dungar av träd i 
en öppen ängsyta. 
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Figur 29. Översikt över sträckan vid Skoggömmare-
vägen och Flöjavägen. Skala 1:3000.
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Figur 30. Principsektion över dagvatten magasinets 
normal- och högvattenyta vid Flöjavägen. 
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Ett fördröjningsmagasin för vägdagvatten anläggs 
också i anslutning till den nya dragningen av Plana-
vägen. Magasinet föreslås få relativt branta slänter 
för att inte ta onödig jordbruksmark i anspråk och 
placeras för att minimera påverkan på den pågående 
markanvändnigen. 

5.5. PLANSKILD KORSNING VID  
FLÖJAVÄGEN

Förutsättningar

Befintlig plankorsning mellan järnvägen och Flöja-
vägen stängs och en ny planskild korsning under 
järnvägen byggs knappt 100 meter norr om nuvaran-
de korsning. Ett nytt fördröjningsmagasin byggs för 
att fördröja det vatten som pumpas upp från väg-
porten under järnvägen innan det släpps ut i intillig-
gande vattendrag, för att flödet i vattendraget inte 
ska bli för stort. Bostaden vid nuvarande korsning 
bullerskyddas. Järnvägen ligger i ungefärlig nivå 
med omgivande mark på denna sträcka. 

Mellan Västkustbanan och  Skoggömmarevägen 
 ligger en bostad med sin trädgård vänd mot järn-
vägen och en vegetations ridå i gränsen mellan 
 järnvägen och trädgården.  
 
 
Gestaltning 

En 3 meter hög standardskärm av trä föreslås mellan 
järnvägen och trädgården vid den bostad som ligger 
mellan järnvägen och Skoggömmarevägen. Skärmen 
skyddar bo staden mot buller och tar inte extra yta 
av trädgården i anspråk på samma sätt som en vall 
skulle göra. 

En 3 meter hög standardskärm av trä sätts även upp 
mellan järnvägen och trädgården på den bostad som 
ligger i korsningen mellan järnvägen och nuva rande 
Flöjavägen, för att skydda mot buller. Detta för att 
den infart som idag finns mellan järnvägen och bo-
staden inte ska behöva tas bort.

Ett fördröjningsmagasin placeras på ytan mellan 
nuvarande läget på Flöjavägen och det föreslagna 
nya läget, parallellt med och nära järnvägen för 
att inte ta brukningsbar mark i anspråk och för 
att maga sinet ska upplevas som en del av väg- och 
järnvägsanläggningen. Magasinet utformas med en 
brantare sida mot järnvägen, 1:3, och övriga sidor 

1:6

relativt flacka, 1:6. Detta för att minska risken för 
att någon ofrivilligt kommer ut på djupt vatten. 
Normalvattenytan ligger på 0,5 meters vattendjup 
och högvattenytan ligger på 1,5 meters vattendjup.
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Figur 32. Översikt Vagnmakarevägen. Skala 1:3000.
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Figur 31. Principsektion över dagvattenmagasinets 
normal- och högvattenyta vid Vagnmakarevägen. 

I projektets nästa skede ska ett förfrågningsun-
derlag tas fram för upphandling av byggnation av 
den nya anläggningen. Då bör det undersökas om 
slänterna kring Flöja vägen kan göras flackare utan 
att brukbar mark tas i anspråk. Detta för att få vä-
gen att mer bli en del av landskapet och upplevas 
 mindre teknisk. Ytan mellan Fleningetorpsvägen 
och järnvägen bör studeras för att se om inte järn-
vägsdiket och vägslänten kan byggas ihop på hela 
eller delar av sträckan. Alla ytor som inte kommer 
att brukas föreslås vara öppna gräsytor.

5.6. PLANSKILD KORSNING VID  
VAGNMAKAREVÄGEN

Förutsättningar

Befintlig plankorsning mellan järnvägen och 
Vagn makarevägen stängs och en ny planskild 
korsning under järnvägen föreslås ungefär i 
 samma läge.  Vägen dras om på en sträcka av cirka 
150 meter på ömse sida om korsningen, för att 
minska intrång i de bostadsmiljöer som ligger när-
mast järnvägen och för att porten under järnvägen 
inte ska bli för komplicerad och dyr att bygga. Ett 
nytt fördröjnings magasin byggs för att fördröja 
det vatten som pumpas upp från vägporten under 
järnvägen innan det släpps ut i in tilliggande 
vattendrag. Detta för att flödet i vattendraget inte 
ska bli för stort. Bostäder som ligger nordväst om 
järnvägen och kors ningen behöver bullerskyddas 
för att komma ner i bullernivåer som hamnar 
under gällande riktlinjer.  
 
 
Gestaltning 

Längst i norr, på en sträcka av knappt 200 meter, 
sätts en 1 meter hög träskärm på befintlig vall upp. 
När den befintliga vallen tar slut blir skärmen 
succesivt högre, 3 meter som högst, för att skydda 
bostäder mot buller. Skärmen ger  ett  begränsat 
intrång i trädgårdarna. Den högre skärmen blir 
cirka 150 meter lång och går i princip fram till 

Vagn makarevägen. Två trädrader planteras, en vid 
var dera mindre  ny vägdragning som ansluter till 
den befintliga Vagn makarevägen, för att förankra 
vägsystemet i land skapet. Trädraderna ansluts om 
möjligt till befintlig vegetation. 
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Mot Ängelholm

Mot  
Helsingborg

Figur 33 (högst upp) och 34. Tidstypisk sekel-
skiftesbebyggelse med lummiga trädgårdar i Öåkra.

Figur 35. Spritfabriken med dess karaktäristiska gula 
tegel.

Björkavägen

Centrumkopplingen

planerad ny 
bebyggelse

planskild passage vid Rälsg.

Figur 36. Översiktlig plan över Ödåkras tätort 
markerad med sekelskiftesbebyg g else och området 
vid Spritfabriken.

Sekelskiftesbebyggelse

Spritfabriken 1897

Ett fördröjningsmagasin placeras utmed järn vägens 
västra sida, parallellt med och nära järn vägen för 
att inte ta brukningsbar mark i anspråk och för 
att magasinet ska upplevas som en del av väg- och 
järnvägsanläggningen. Magasinet utformas med 
relativt branta sidor, 1:3. Normalvattenytan ligger 
på 1 meters vattendjup och högvattenytan ligger på 
1,25  meters vattendjup, se figur 31. Detta eventuellt 
innebär att magasinet behöver stängslas in, men 
markin trånget blir  mindre. 

I projektets nästa skede ska ett förfrågningsunderlag 
tas fram för upphandling av byggnation av den nya 
anlägg ningen. I detta skede bör studeras om slänt-
erna kring Vagn makarevägen kan göras flac kare 
utan att brukbar mark tas i anspråk. Detta för att få 
vägen att mer bli en del av landskapet och upplevas 
mindre teknisk. Befintliga vägar som ersätts av nya 
tas bort.

5.7. ÖDÅKRA

Förutsättningar

Ödåkra har sedan sekelskiftet haft en snabb 
 utveckling som tog fart tack vare anläggandet av 
järn vägen 1885 och grundandet av Helsingborgs 
Spritförädlings Aktiebolag 1897. Bebyggelsen kring 
stationsområdet domineras än idag av en äldre 
karaktäristisk villabebyggelse i tegel och puts från 
denna period som tillsammans med fabriksområdets 
tegelarkitektur utgör viktiga symboler för Ödåkras 
framväxt som stationssamhälle och industriort och 
är av stort kulturhistoriskt värde.  

1960-talet innebar ett nytt uppsving för orten som  
efter kommunreformen alltmer började ta formen 
av en villaförort till Helsingborg med nytt cen-
trum och hög exploateringstakt. Under 1970-talet 
expanderade småhusbebyggelsen, vilket satt stark 
prägel på samhället.
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Figur 37. Där bullerskärm behövs i direkt anslutning till bostäder kan fastighetsägare välja färg på skärmen och om den ska 
vara växtklädd. 

Järnvägen går centralt genom Ödåkra och delar 
upp orten i en västlig och en östlig sida, där större 
delen av bebyggelsen ligger på den östra sidan. 
Stations området är en viktig knutpunkt i sam-
hället samtidigt som det skapar en påtaglig barri-
är. Flera av de fysiska kopplingarna över spårom-
rådet kommer att ersättas vid spårutbyggnaden, 
bland annat plankorsningen vid Björkavägen för 
biltrafik som ersätts med den nya Centrumkopp-
lingen i anslutning till Fleningevägen. Denna för-
ändring kommer ha stor inverkan på karaktären 
kring centrum, som även får koppling till stations-
området genom att plattform arna förlängs norrut. 
Den planskilda gångpassagen vid Björkavägen be-
hålls dock och kompletteras med en ny planskild 
passage i höjd med Södra Rälsgatan. Kommunen 
planerar att bygga ett nytt bostadsområde norr om 
befintlig bebyggelse, öster om järnvägen. Utöver 
befintlig bebyggelse påverkar denna planerade 
bebyggelse omfattningen av de föreslagna bul-
lerskydden, se även figur 39. Dagvatten behöver 
ledas bort från den planskilda korsningen mellan 
Centrumkopplingen och järnvägen och fördröjas 
innan det släpps ut i ett vattendrag.

Gestaltning

Det som hanteras i järnvägsplanen är järnvägens 
läge och utrymmeskrav, var plattformar och 
entréer ska vara, omfattning och utbredning av 
bullerskydd och broar med tillhörande murar 
och slänter under eller över järnvägen. Läge och 
utformning av övriga funktioner som kan upp-
levas som delar av stationen som till exempel 
anslutningsvägar, platsbildningar i anslutning 
till järnvägen och parkeringar, bestäms inte i 
järnvägsplanen utan hanteras i den kommunala 
planeringen. Detta gäller även den nya Centrum-
kopplingen. I figur 41 visas förslag till utformning 
av stationsområdet som Wingårds arkitektkontor 
har tagit fram på uppdrag av Helsing borgs stad. I 
bilaga 2 redovisas förslaget i sin helhet. I det fort-
satta arbetet kommer förslagets genomförbarhet 
att studeras vidare.

 De delar som beskrivs nedan är: 

•	 Stationsområdet med dess entréer och  
bullerskydd

•	 Övriga bullerskydd

•	 Nytt fördröjningsmagasin för dagvatten från 
Centrumkopplingen

•	 Teknikbyggnad

•	 Passage under järnvägen vid Södra Räls-
gatan

 
Stationsområdet

I Ödåkra föreslås två lägen för plattformsanslut-
ning – Ödåkra centrum som blir stationsområdets 
huvudentré och Björkavägen, som förblir en viktig 
nod både för tåg resenärerna och för övriga gående, 
för att ta sig mellan de olika sidorna av järnvägen. 
Ödåkra centrum kommer att ha en tillgänglighets-
anpassad gångväg mellan plattform arna och trappor 
för en gen förbindelse. Plattformarna på ömse sidor 
om spåret kommer vid Björkavägen att förbindas 
med trappor och en gång under spåret, på samma 
sätt som idag. Utmed hela stationen föreslås skär-
mar av be tong, sten, trä och växter som även tar upp 
höjdskillnaden mellan plattformen och omgivn ingen. 
För ökad orienterbarhet, att det inte ska kännas 
trångt samt tydliggöra entrén, utformas entréerna in 
till plattformarna med glasade partier.  
 
Bullerskydd 

För omfattning av de olika bullerskyddstyperna, se 
figur 39.

Bullerskydd i form av skärm utanför  
stationsområdet

Utanför Ödåkra station, markerat i figur 39, föreslås 
en skärm av profilerad lackerad aluminium. Fördelen 
med denna typ av skärm är att den kan fås i valfri 
färg, har en lång beständighet och åldras väl utan 
hög skötsel, jämfört med en målad träskärm. Vid val 
av färg bör en matt yta eftersträvas.  
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Be�ntlig bullervall Be�ntlig bullervall med skärm ovanpå

Bullerskärm i trä

Be�ntlig växtklädd bullerskärm

Ny växtklädd bullerskärm

Bullerskärm i plåt

Vita betongmurar med glaspartier Bullerskärm med valmöjlighet

Bullervall Bullervall med skärm ovanpå

Bullerskärm ospeci�cerat utseende

Genomsiktlig bullerskärm

Be�ntlig bullervall Be�ntlig bullervall med skärm ovanpå

Bullerskärm i trä

Be�ntlig växtklädd bullerskärm

Ny växtklädd bullerskärm

Bullerskärm i plåt

Vita betongmurar med glaspartier Bullerskärm med valmöjlighet

Bullervall Bullervall med skärm ovanpå

Bullerskärm ospeci�cerat utseende

Genomsiktlig bullerskärm

Be�ntlig bullervall Be�ntlig bullervall med skärm ovanpå

Bullerskärm i trä

Be�ntlig växtklädd bullerskärm

Ny växtklädd bullerskärm

Bullerskärm i plåt

Figur 39. Översikt Ödåkra uppdelad i två. 
Skala 1:4000.

Sidorna ut mot omgivande bebyggelse föreslås till 
stora delar kläs med klätterväxter för att minska 
viljan att klottra och att dölja eventuellt klotter om 
det uppstår. Alla skärmar föreslås vara 3 meter höga 
över spåret, vilket innebär att höjden kan komma 
att variera något i förhållande till omgivande mark 
i och med att järnvägen ibland ligger något under 
omgivande mark och ibl and något över. Skärmen 
är placerad så nära järnvägen som möjligt och ska 
ha en horisontell ovansida. Höjdskillnader tas upp i 
trappningar på cirka 30 centimeter.

gång- och 
cykelpassage 
under järnvägen

Där skärmen står i anslutning till bostäder  föreslås 
 att    fastighetsägarna    får  välja mellan fyra  färger: två 
gröna och två grå toner. De får även välja om de vill 
att skärmen ska vara beklädd med växter. 

Där skärmen står mot allmän platsmark föreslås en 
grön nyans och att den är vegetationsklädd. Färg-
valet grundas på att skärmen ska kännas som en del 
av järnvägsanläggningen, medan skärmen föreslås 
kläs med växter för att minska eventuellt klotter. 
 

2017-03-13 ÖDÅKRA STATION

BULLERSKÄRMAR

Gabionerna ger intryck av bestänghet 
och skapar en tålig sockel som 
klarar både påkörning och packade 
snöhögar.

Samtliga delar av bullerskärmen går 
att prefabricera och lyfta på plats. 
Här är några referenser från hårt 
utsatta mijöer, vägar och tunnelbanor. 

Köpenhamn Metro

Köpenhamn Metro

Som stödmur

Exempel på gabionbeklädnad

Gabioner, Trafi kverket, Riksväg 73 med inspektionshålByggnation av Köpenhamn Metro

Byggnation av Köpenhamn Metro

Plattform

Absorbent

Plattform

Figur 38. Föreslagen bullerskärm till Ödåkra  station 
 (Wingårds arkitektkontor).

Bullerskydd i form av vall

Mellan det planerade bostadsområdet norr om 
samhället, öster om järnvägen, föreslås en vall med 
branta slänter både in mot järnvägen och ut mot 
om givningen. Att slänten även ut mot omgivningen 
är brant är för att ge så stor frihet som möjligt till 
det framtida bostadsområdet.
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2017-03-13 ÖDÅKRA STATION

Fågelvy från norost
Stationen ligger i direkt anslutning till Ödåkra Centrum

Figur 41. Plan från Wingårdhs förslag över Ödåkra station. Se bilaga för mer information.

Fördröjningsmagasin för dagvatten

Ett fördröjningsmagasin placeras på ytan väster 
om Horsa rydsvägen, precis norr om befintlig be-
byggelse, för att kunna ansluta magasinet till det 
befintliga vatten draget. Det är därför helt avskilt 
från järn vägen. Magasinet är utformat för att lik na 
en naturlig mindre damm för att smälta in i om-
givningen, med en brantare del i mitten, 1:3, och 
övriga delar relativt flacka, 1:6-1-10. Detta för att 
minska risken för att någon ofrivilligt kommer ut 
i djupt vatten. Normalvattenytan ligger på 1,3 me-
ters vattendjup och högvattenytan ligger på 1,55 
meters vatten djup. Att de övre delarna av slänten 
är flacka är för att vattenväxter lätt ska etablera 
sig här, och de centrala delarnas brantare slänter 
beror på att maga sinet föreslås ha en öppen vat-
tenspegel i mitten. 

normalvattenyta 1.3 m

högvattenyta 1.55 m

1:31:3
1:6 1:1

Figur 40. Principsektion över fördröjningsmagasin med normal- och  högvattenyta 
i Ödåkra.

 
 
Teknikbyggnad

Den teknikbyggnad som krävs för järnvägen i cen-
trala Ödåkra placeras vid sidan av järnvägen, på 
en fastighet som föreslås lösas in på grund av höga 
bullernivåer. Det görs för att minska järnvägsan-
läggningens visuella påverkan.

 
Passage under järnvägen vid Södra Rälsgatan 

En ny passage under järnvägen för fotgängare och 
cyklister föreslås vid Södra Rälsgatan. För att den 
ska upplevas öppen och ljus sätts en stödmur öster 
om järnvägen så nära spåret som möjligt, och 
slänt erna väster om järnvägen görs så flacka som 
utrymmet tillåter. En trädrad planteras mellan 
den nya gång- och cykelvägen och Södra Rälsgatan 
för att minska intrycket av järnvägen och ge gatan 
en småskalig karaktär. För att mildra intrycket av 
stödmuren och den bullerskärm som är placerad 
på muren, föreslås att muren och skärmen bekläs 
med klätterväxter.
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N

fördröjningsmagasin

vegetation

Sm
årydsvägen

Figur 43. Översikt vid Smårydsvägen. 
Skala 1:4000. 

normalvattenyta 0.75 m

högvattenyta 1.0 m

1:101:10

Figur 42. Principsektion som visar fördröjningsmagasin norr om Maria vid Smårydsvägen, med normal- och högvattenyta. 

5.8.  FÖRDRÖJNINGSMAGASIN 
NORR OM MARIA

Förutsättningar

Dagvatten behöver ledas bort från den  plan  skilda 
korsningen mellan Maria stationsgata och järn-
vägen, och fördröjas  innan det släpps ut i ett 
vattendrag. Det finns inget lämpligt vattendrag att 
släppa vattnet i närområdet, utan vattnet behöver 
ledas norrut, förbi väg 111/Christinelundsvägen 
innan det kan släppas ut i intilliggande vatten-
drag. Landskapet är här ett öppet jordbruks-
landskap omgivet av skogs områden och Berga 
 industri- och handelsområde.
 
Gestaltning

Ett magasin placeras på ytan mellan Småryds-
vägen och Västkustbanan. Det är utformat som en 
våtmark med flacka slänter, 1:10, för att smälta in i 
omgivningen. Magasinet är placerat för att mini-
mera effekten på markanvänd ningen. Normal-
vattenytan ligger på 0,75 meters vattendjup och 
högvatten ytan ligger på 1 meters vattendjup. Att 
slänterna är flacka gör det lätt för vattenväxter att 
etablera sig, vilket förstärker intrycket av våtmark. 
Kring delar av magasinet föreslås planteringar 
av till exempel al, slån och pil för att delvis skug-
ga vatten ytan och för att knyta magasinet till 
 befint  liga vegetationsridåer i närområdet. 
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N

Maria station, se figur 45

Södra 

plattformspassagen

planskild 

korsning
Bergavägen

Maria stationsgata

Figur 44. Översikt Maria. Skala 1:5000.

Plantering

Bullerskärm av plåt
Vita betongmurar med glaspartier Bullerskärm med valmöjlighet

Bullervall Bullervall med skärm ovanpå

Bullerskärm ospeci�cerat utseende

Genomsiktlig bullerskärm

Be�ntlig bullervall Be�ntlig bullervall med skärm ovanpå

Bullerskärm i trä

Be�ntlig växtklädd bullerskärm

Ny växtklädd bullerskärm

Bullerskärm i plåt

5.9. MARIA STATION

Förutsättningar

Maria är ett av Helsingborgs utvecklingsområden 
som planeras bebyggas med en tät flerbostadsstruk-
tur väster om järnvägen. Det är därför viktigt att 
skapa en attraktiv station som bjuder in till den nya 
stadsdelen. 

Idag finns här endast ett stort industri- och företags-
område öster om järnvägsspåret. En ny planskild 
korsning planeras under spåret i Berga vägens för-
längning. De nya plattform arna kommer att ligga cir-
ka tre meter över omgivande mark, vilket är knappt 
två meter över nuvarande platt  formar. Bullerskydd 
för den planerade bebyggelsen väster om järnvägen 
kommer inte att föreslås i detta skede, utan anlägg-
ningen får kompletteras med bullerskydd när ny 
bebyggelse blir aktuell.  
 
 
Gestaltning

Det som fastläggs i järnvägsplanen är järnvägens 
läge och utrymmeskrav, var plattformar och entréer 
ska vara, omfattning och utbredning av bullerskydd 
och broar med tillhörande murar och slänter under 
eller över järnvägen. Läge och utformning av övriga 
funktioner som kan upplevas som delar av stationen 
som till exempel anslutningsvägar, platsbildningar 
i anslutning till järnvägen och parkeringar bestäms 
inte i järnvägsplanen utan hanteras i den kommu-
nala planeringen. Detta gäller även den nya gatan, 
Maria stationsgata. I figur 45 visas ett förslag på 
utformning av hela stationsområdet som Abako 
 arkitekt kontor tagit fram på uppdrag av Helsing-
borgs stad. I bilaga 3 redovisas förslaget i sin helhet. 
I det fortsatta arbetet kommer förslagens genom-
förbarhet att studeras vidare. De delar som beskrivs 
nedan är stationsområdet med dess entréer, samt 
bullerskydd. 
 
 
Stationsområdet 

I Maria föreslås två lägen för plattformsanslutning: 
Maria stationsgata som blir stationsområdets huvud-
entré, där det finns både hissar och trappor upp till 
plattformarna, samt Södra plattformspassagen där 
det enbart finns trappor som leder upp till platt-
formen.  
 

plattformsentréer med 
trappa och hiss

plattformsentréer 
med trappa
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järnvägsbro
Kullavägen

Figur 45. Plan från Abakos förslag över Maria station. 

GESTALTNINGSFÖRSLAG MARIA STATION  HELSINGBORGS STAD 2017-04-12

GESTALTNINGSFÖRSLAG

MARIA STATION

EN GRÖN LÄNK I STADEN
För att minska barriäreffekten och göra något positivt kring den upphöjda järnvägen 
föreslås en släntpark på ömse sidor om stationen. Släntparken binder samman den 
övergripande grönstrukturen i omgivningarna, fångar upp gatustrukturens stadsrum 
och överbryggar nivåskillnaden mellan stadsdelarna och plattformarna.

Korsningen mellan Maria stationsgata och järnvägen, stationens huvudentré, kommer 
att vara en viktig plats i stadsdelen. Här viker parken undan och generösa ytor för torg 
och cykelparkering skapas. 

EN PARK SOM BERIKAR OMGIVNINGEN
Gränsen mellan släntparken och det hårdgjorda stadsrummet ges en vinklad geometri 
som leder till varierade rumsbildningar. Parken kan rymma funktioner för den 
omgivande bebyggelsen som t ex lekplats, stadsodling, pulkabacke mm. Utmed parken 
placeras övergripande gång- och cykelstråk och de nya bostädernas entréer kan med 
fördel placeras mot parken. Diagonala gångstråk upp för slänten kan skapa genvägar 
till plattformen. Dessa kan vid behov även användas för underhållsfordon. 

De vinklade stadsrummen skapas genom att ljusa betongmurar skär in i den lutande 
ytan. Parkytan bör ha en till större delen flack lutning (ca 1:6), för att ge förutsättningar 
för gräsbevuxna ytor. För att undvika stora murytor kan delar av parken slutta brantare 
(ca 1:3) och landa i låga murar mot stadsrummen. På västra sidan av stationen behövs 
ett bullerskydd i plattformskant för att skydda den kommande bostadsbebyggelsen. 
Detta skapar en funktionell gräns mellan plattformen och parkslänten mot bostäderna.

Parkens geometri utformas i samspel med den nya stadsdelen norr om järnvägen 
när denna planeras och utvecklingen av verksamhetsområdet söder om järnvägen. 
Släntparken och stadsrummen kring järnvägen ska utformas för att fungera även om 
stationen kompletteras med ytterligare spår.

Maria Station – slutredovisning 161026 

- Maria i sitt sammanhang 

- En ny 
parklänk 

- Insprängda 
grönområden 

Maria Station – slutredovisning 161026 

- Rummet mellan järnvägen och Mariastaden 

P-hus 

Stadsrum förmedlar 
mötet gator och 
järnvägspark 

Reseservice 
Cykel-p 

Promenadstråk 
längsmed 
järnvägen 

PRINCIPSKISS SLÄNTPARKEN 

SLÄNTPARKEN KNYTER IHOP OMGIVANDE GRÖNOMRÅDEN

SEKTION TVÄRS STATIONEN MED OMGIVANDE STADSRUMREFERENS SLÄNTPARK

SLÄNTPARKEN ANPASSAS TILL OMGIVANDE STADSRUM
N

Figur 46. Översikt Kullavägen (Maria). 
Skala 1:2000.

Figur 47. Befintlig bro vid Kullavägen.

vara 3 meter höga över spåret, vilket innebär 
att höjden kan variera något i förhållande till 
omgivande mark i och med att järnvägen ibland 
ligger något under omgivande mark och ibland 
något över. Skärmen är placerad så nära järnvägen 
som möjligt. Skärmen ska ha en horisontell 
ovansida och höjdskillnader tas upp i trappningar 
på cirka 30 centimeter.

 
Bullerskydd i form av skärm 

Sydöst om Södra plattformspassagen föreslås en 
grön skärm av profilerad lackerad aluminium. 
Fördelen med denna typ av skärm är att den har 
en lång beständighet och åldras väl utan hög sköt-
sel, jämfört med en målad träskärm. Vid val av 
färg bör en matt yta eftersträvas. Buskar och låga 
träd föreslås planteras där befintligt spår tas bort, 
utom närmast gångvägen. Alla skärmar föreslås 

5.10 BRO ÖVER KULLAVÄGEN  
(MARIA)

Förutsättningar

En ny enkelspårsbro kommer att byggas i anslut-
ning till den befintlig järnvägsbron. 

Gestaltning

Murar i anslutning till den nya bron arbetas samman 
med befintliga murar med samma uttryck. Ytorna 
under ny och befintlig bro samordnas. 
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teknikbyggnad
parkering

serviceväg

Romares väg

Figur 48. Översikt vid Romares väg och Pålsjö 
sjukhem. Skala 1:4000.

N

5.11. TEKNIKBYGGNADER VID  
PÅLSJÖ SJUKHEM 

Förutsättningar

I grönområdet mellan Västkustbanan och Pålsjö 
sjukhem kommer nya tekniska järnvägsanläggningar 
att placeras. 
 
 
Gestaltning 

Teknikbyggnaderna döljs genom att buskar och 
klätter växter etableras kring anläggningen. Det 
gäller även på ytan mellan parkering/sjukhem och 
den nya servicevägen. Ett alternativ vore att plan-
tera klätterväxter utmed det staket som omgärdar 
anläggningen som kompletteras med buskar, både 
ut mot järnvägen och mellan järnvägen och sjuk-
hemmet.
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GestaltninGsförslaG

Kattarp Station

Vita murar Knyter ihop Stationen
ett tydligt karaktärsdrag i Kattarp är de jugendvillor i stora gröna trädgårdar från 
början av förra som seklet minner om samhällets historia och ger en ståtlig karaktär. 
Jugendstilens mjuka formspråk och ljusa drag har inspirerat till de vita murarna som 
med svepande linjer knyter ihop östra och västra sidan av spåren längs trapporna och 
gångtunneln.

För att skydda omgivande bebyggelse från buller från passerande tåg krävs en tre 
meter hög skärm på båda sidor om järnvägen. Det finns stora möjligheter att göra 
något positivt av dessa skärmar och använda dem för att annonsera stationen. 
Sträckan kring plattformsentréerna och förbindelsen under järnvägen markeras med 
vita murar och glasade partier. De vita murarna fortsätter ner längs trappan och ramar 
in passagen under järnvägen. Stationsentrén accentueras av en fondvägg med välvt 
krön.

Vid entrén till plattformen krävs en ljudsluss där bullerskärmarna går omlott. inom 
denna leder en ramp - eventuellt kompletterad med trappa - upp till plattformen. Den 
yttre skärmen följer rampens lutning. Slussen har en rundad form in mot plattformen 
för att följa det naturliga rörelsemönstret.

GlaSaDe öppninGar Ger tyDliGhet och tryGGhet
För att resenären enkelt ska kunna orientera sig och för att det ska kännas tryggt 
att vistas inom stationsområdet är det mycket viktigt med visuell kontakt mellan 
plattformen och omgivningen. De glasade öppningarna i muren är placerade där 
människor främst rör sig och vistas (se illustrationen nedan).

mängden glasade partier behöver verifieras i fortsatta bullerberäkningar. 

En solig dag vid kattarp station - vy mot stationsEntrén på östra sidan och passagEn undEr järnvägEn

kattarps bEbyggElsE längs järnvägEn har inspirErat till gEstaltningEn

vy murEn mot östra sidan

glasning omlott vid 
entréns ljudsluss, här 
är genomsikten som 
viktigast

glasning över gångtunneln 
minskar murhöjden, släpper 
ner ljus och ökar förståelsen 
vid orientering inom stationen

entrépunkten accentueras 
med utmärkande 
jugendinspirerat murparti

cykeltak med öppen, 
lätt utformning som 
framträder grafiskt 
mot muren

glasat över hörn 
för kontakt mellan 
gångtunnel och 
plattform

tät mur i rampens krök 
för att stärka den välvda 
formens riktning mot 
plattformen

generösa glasade öppningar 
som skapar kontakt mellan 
plattformen och torgytan

gångtunneln ramas in 
symmetriskt med ljusa 
murar, sockeln bryter ner 
den upplevda höjden

en ljust grå sockel ger 
stadga åt murarna, bryter 
ner höjden och skyddar 
för smuts och påkörning

annan typ av bullerskärm 
där murgröna låts växa 
frodigt

vita murelement med 
profilering som bryter 
ner höjden (se detalj 
nästa sida)
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murarnaS uppbyGGnaD
murarna föreslås ha en 1,0 m hög sockel mot utsidan, 0,5 m mot insidan. Denna är ljust 
grå i natursten eller bearbetad betong. ovanpå denna står betongelement i vitmålad, 
slät betong, likt en vitputsad mur. horisontella markeringar skapar skuggverkan för 
att minska den upplevda höjden. Glaspartierna kan delas in i kvadratiska rutor. Karmar 
kring glasen ger detaljering till den långsträckta muren.

in mot järnvägen krävs ljudabsorberande yta på murelementen. här föreslås att 
absorbenter fälls in i betongen. ytan täcks med en perforerad, vitlackad plåt med 
håltagning inspirerad av äldre tiders elementskydd.

en lJuS paSSaGe FörbinDer plattFormarna
plattformsförbindelsen ska vara ett tryggt och naturligt stråk som knyter ihop 
stationsområdet och Kattarp. Den ska vara öppen och ljus och upplevas som en 
förlängning av torgytorna på respektive sida.

Själva passagen under järnvägen bör vara så bred och hög som möjligt. tunnelväggarna 
rundas mot öppningarna för att bredda tunneln så mycket som möjligt och därmed 
öka både trafiksäkerheten och den personliga tryggheten. passagen görs så ljus som 
möjligt med vita väggar och tak, vilket förstärks med välplacerad belysning.

Väggarnas rundning förstärks med låga murar som löper vidare längs trappor och 
ramp, vilket ger en tydlig riktning och skapar en naturlig rörelse i förflyttningen inom 
stationen. murarna är vita såsom bullerskärmarna, med jämn ovankant för att ge en 
stilig rundad form upp längs trappan. ovanför muren löper en handledare. trappor och 
ramper vinklas in mot tunnelmynningen så att de syns genom tunneln. 

öppningen ramas in av ljusa murar på respektive sida och skapar ett portalmotiv. 
Sockeln längs plattformen fortsätter över plattformsförbindelsen för att bryta ner 
den upplevda höjden av bullerskyddet ovanför tunnelöppningen. Glaspartiet över 
öppningen och ljusa bullerskärmar på båda sidor förstärker portalmotivet.

GrönSKa Som Ger FärG året runt
på östra sidan skapas generösa odlingsbäddar längs med trappan och rampen. De sluttar upp 
mot järnvägen för att minska höjden på murarna. Växtligheten kan gärna bli högre upp mot 
muren för att ytterligare bryta ner murhöjden. Söder om passagens omgivande vita murar kan 
frodig murgröna växa på bullerskärmarna och ge grönska året runt. i växtbäddarna föreslås 
växter som är lättskötta och vackra större delen av året, exempelvis så kallad prärieodling. 
några träd ryms också.

mellan gatan och rampen skapas en slänt med varierad lutning för att anpassas till 
rampens lutning. här är det viktigt med låg växtlighet för kontakt mellan gatan och 
plattformsförbindelsen. träd längs gatan bör placeras i gatunivå för att stärka gaturummet.

på västra sidan skapas en odlingsbädd vid trappan. i övrigt är området mellan spår och väg 
begränsat. Fint bearbetade murar och genomsiktliga räcken längs ramperna blir därför extra 
viktiga.

vy från gångtunnElns östra sida

vita låga, svängda murarblommandE präriEplantEring präriEplantEring mEd murar

vy plattformsmiljön

sockelmur 

vitmålat betongelement 
djup: ca 0,3 m

infälld absorbent

perforerad vit plåt

vinklat murkrön

plattform

mark

dEtaljsnitt 
bullErskärm
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pendelparkering 17 pl

pendelparkering 44 pl

14 pl

pendelparkering 12 pl

4,5 m5,5 m

illustrationsplan stationsområdEt 1:500

norr

StationStorGet FörStärKer entrén
huvudentrén till stationen blir på östra sidan av järnvägen. här skapas ett stationstorg vid 
plattformsentrén. plattformarna har smalnats av söder om entrépunkten för att ge mer plats 
på torget och en generösare öppning mellan sluss och plattform. torgytans markbeläggning, 
förslagsvis gatsten av granit, sträcker sig ut över gatan. avslutet på gatstensytan på andra sidan 
gatan - mötet med trottoar och angränsande fastigheter - behöver detaljstuderas. Körbana med 
vändplats, cykelparkering, handikapparkering och ersättningsbuss markeras i markbeläggningen. 
platsen avslutas med en muromgärdad plantering och träd. ett solitärt träd och några bänkar 
ger rumslighet på platsen.

cykeltak utförs som lätta tak med öppenhet under och ställs tvärs muren. cykelparkering kan 
även lösas mellan träden längs rallaregatan. ytan kring träden bör vara gräs eller grus med 
skelettjord som växtbädd för att träden ska kunna etablera sig ordentligt.

Västra sidan av stationen blir entré för den som pendelparkerar. även här skapas en torgyta 
vid plattformsentrén. torgytorna ska tydligt kopplas samman via trapporna och passagen med 
markbeläggningen och de låga murarna. Gatstenen på torgen kan övergå i granitsteg i trappan 
och fortsätta med plattläggning på den lägre nivån.

stationstorg

stationstorg

plattforms- 
förbindElsE

Entrésluss
Entrépunkt

Entrésluss
Entrépunkt

vy mot stationstorgEt mEd EntréslussEns glaspartiEr och cykEltakEn bortanför
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pendelparkering 17 pl

pendelparkering 44 pl

14 pl

pendelparkering 12 pl

4,5 m5,5 m

illustrationsplan stationsområdEt 1:1000

GrönStråKet utVecKlaS till StationSparK
Grönstråket längs järnvägens östra sida kan förlängas norrut och 
breddas till en stationspark. Gång- och cykelrampen ner mot 
plattformsförbindelsen integreras med svagt sluttande grässlänter. 
plattformsförbindelsen blir en övergång mellan parken och torget vid 
stationsentrén.

en attraKtiV penDelStation
Genom att anlägga en stor samlad parkering i direkt anslutning till en 
tydlig och trygg stationsentré ökar attraktiviteten att pendla via Kattarp. 
på västra sidan om stationen finns gott om yta för pendelparkering. 
trygghetskänslan och den upplevda närheten mellan parkeringen och 
plattformen förstärks av att glaspartierna och de vita murarna sträcker 
sig lika långt på västra som på östra sidan.

norr

grönstråkEt längs rallarEgatans södra 
dEl kan förlängas till En stationspark

stEnullsskärmar mEd frodig 
grönska mot park

vita bEtongmurar och glasbullErskärm i ljusgrå kulör 
mEd grönska på utsida

bullerSKyDDen SamSpelar meD omGiVninGen
utöver den vita murarna kring stationsentrén löses bulleravskärmning 
med andra skärmtyper som anpassas till sin omgivning.

längs plattformarna norr om torgytorna föreslås en enklare form 
av bullerskydd vars kulör gärna samspelar med de vita murarna. på 
utsidan bör växtlighet kunna klättra på skärmarna, för att få dem att 
smälta in i den gröna omgivningen. 

Söder om plattformsförbindelsen på östra sidan ut mot den 
långsträckta stationsparken föreslås bullerskärmar som möjliggör för 
frodig grönska, exempelvis stenullsskärmar. på västra sidan kan samma 
princip som längs plattformarna användas.
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TORGET - HELA ÖDÅKRAS 
ENTRÉPLATS

När den nya stationen fl yttas norrut 
kan stationen knytas sammans med 
Ödåkras centrum. Dagens centrum är 
introvert med entréer mot en invändig 
torgyta och parkering och inlastning mot 
omkringliggande gator.  
 
Genom att tydligt rikta fl ödena av passag-
erare och besökare från stationen och den 
nya passagen under järnvägen mot centrum, 
blir centrumets insida en framsida. Naturliga 
förutsättningar skapas för kommers och 
mötesplatser kring torget. Huvuddelen av 
den befi ntliga torgytan kan behållas som 
idag. På sikt fi nns möjlighet att dels ersätta 
och bygga på befi ntliga byggnader runt 
torget, dels placera en ny byggnad på tor-
gets norra sida. 

Ett levande framtida torgTorget och biblioteket idag

Framtida byggnad?

Tornet utgör ett tydligt riktmärke
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TORNEN - HELA BYNS RIKTMÄRKE

Stationen har en av sina entréer vid 
Ödåkra Centrum. Här hamnar dock entrén 
bakom biblioteket och syns därför inte från 
torgytan. På västra sidan fi nns en annan 
viktig entré där bilar stannar till. För att 
skapa tydliga entréer och god orienterbarhet 
i hela området förses därför båda entréerna 
med torn. Då bildas tydliga entréplatser 
för både gående och cyklister. Tornen 
placeras så att det hamnar mitt i siktfältet 
från angöringsvägarna på båda sidor av 
stationen. 

Tornens utformning är inspirerad av Ödåkra 
Bränneri och dess kumminkryddade 
brännvin. Tornets tvärsnittsyta har lånat 
formen från kumminförets. Tornet kan tänkas 
lämpligt för en konstnärlig installation i form 
av exempelvis ett ljusspel som aktiveras när 
ankommande närmar sig.

Tornen ökar inte bara stationens 
orienterbarhet utan ger den även en stark 
identitet till hela Ödåkra. 

Kummin

Tornet sett från plattformen

Tornet vid entrén

UPPDATERA
ToToToToTornrnrnrnrnetetetetet sssssetetetetett t t t t frfrfrfrfrånånånånån pppppplalalalalaaaaaaaatttttttttttttttttttttttfofofofofoffofofofofofof rmrmmenen
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TORNET

Tornet mäter 10 meter över mark och ger 
ett fotavtryck på 3 x 3 meter. Det består av 
åtta  rejäla träpelare samansatta i toppen 
och botten men även längs med tornets höjd 
i stålramar. 

I dessa stålramar fästs också skivor 
bestående av frostat glas. Det frostade 
glaset ger ett vackert sken både i solljuset 
men även nattetid då det belyses inifrån. 

Tornet bär även 4 st klockor där tiden enkelt 
går att avläsa i samtliga väderstreck.

Tornet sett från plattformen

Tornet vid entrén

DagNatt

Plan 
1:100

Fasader 
1:100
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OMSORGSFULLA 
PLATTFORMSENTRÉER

Entréerna till plattformarna sker genom 
ljudslussar där bullerskärmarna överlappar 
varandra för att buller inte ska slippa ut i 
omgivningen. Ljudslussarna ges extra stor 
omsorg eftersom det är här resenärerna går 
in och ut från stationen. Här fi nns plats för 
informationstavlor och sittmöjligheter och de 
förses med tydlig belysning. Bullerskärmarna 
utförs i transparenta material kring 
ljudslussarna vilket er god trygghet och 
överblickbarhet. 
 
Ljudslussarna är utformade för tydliggöra 
entréerna i omgivningen. De är så breda att 
de kan snöröjas maskinellt. Ifall slussarna 
behöver kompletteras med tak för att uppnå 
dessa syften, föreslår vi att dessa utförs som 
lätta trätak över trappor och entréer.
  

Entréns öppnande gest vid BjörkavägenPlan 1:500

Vy söderut längs rälsgatan.
Nordöstra ljudslussen med tornet ovenpå.
Rälsgatan kantas av alléträd och gröna  skärmar.
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Plats för Framtida hiss

Befi ntlig mur

Befi ntlig trappa

Ny rappa

Plats för Framtida hiss

Fågelvy från sydväst
Björkavägen delas av de nya förlängda plattformarna. 
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STÖDMURAR OCH BULLERSKÄRMAR

Hela spårområdet med tillhörande 
plattformar omgärdas av ca 3 meter höga 
bullerskärmar. Skärmarna är det mest 
påfallande designelementet i stationsmiljön. 
 
Utsidan av bullerskärmarna täcks av 
klätterväxter. Klätterväxterna ansluter till de 
lummiga trädgårdarna runtomkring och ger 
stationer ett mjukt intryck i omgivningen. 
Längs utsidan av skärmen löper en väl 
tilltagen planteringszon för klätterväxter 
och marktäckande växter. Genom att luta 
skärmarna 70 grader skapas perfekta 
förutsättningar för växterna att trivas. 
 
Skärmarna föreslås byggas upp av nedre 
del som på insidan består en stödmur av 
prefabricerad betong. Den släta betongytan 
används för infästning av papperskorgar, 
bänkar mm och ger plattformen en tydligt 
defi nierad innerkant. Utsidan utgörs av 
gabioner fyllda med stenkross. Detta 
utgör fundamentet för den övre delen av 
bullerskärmen som får samma lutande 
vinkel. Vinkeln ger stationen en distinkt 
och enhetlig karaktär och medför att den 
övre delen uppnår en tydlig visuell effekt 
med mindre känslighet för fabrikat och 
utförande. Vi föreslår att den övre delen 
består omväxlande glas och täta delar med 
absorbenter täckta med träläkt.  
 
Träläkten ger värme åt plattformsmiljön 
och fungerar på utsidan som spaljé för 
klätterväxterna. Glas och spaljé kan 
ges olika genomsiktlighet och fördelas 
längs plattformen för att skapa utblickar 
och kontakt mellan plattform och 
omkringliggande gator där så önskas. 
Samtliga material har lång hållbarhet, lågt 
skötselbehov och inbjuder inte till klotter och 
vandalisering. 
 
Övriga stödmurar och brofundament får 
liknande utformning som bullerskärmarna 
med lutande gabioner och klätterväxter. 
Stationen kantas av trädrader som 
förtydligar områdets struktur och orienterbar-
het samtidigt som de är insynsfi lter mellan 
plattformar och villaträdgårdar.

Snitt
1:100

Snitt
1:200
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BULLERSKÄRMAR

Gabionerna ger intryck av bestänghet 
och skapar en tålig sockel som 
klarar både påkörning och packade 
snöhögar.

Samtliga delar av bullerskärmen går 
att prefabricera och lyfta på plats. 
Här är några referenser från hårt 
utsatta mijöer, vägar och tunnelbanor. 

Köpenhamn Metro

Köpenhamn Metro

Som stödmur

Exempel på gabionbeklädnad

Gabioner, Trafi kverket, Riksväg 73 med inspektionshålByggnation av Köpenhamn Metro

Byggnation av Köpenhamn Metro

Plattform

Absorbent

Plattform
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SITUATIONSPLAN
1:1000 på [A3]
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VILLATRÄDGÅRDARNA GER 
KARAKTÄREN

Ödåkra är ett gammalt stationssamhälle med 
lantlig karaktär och småskalig fl erbostads-
bebyggelse och enfamiljshus med lummiga 
trädgårdar. Utmärkande för Ödåkra är att 
stationsområdet är relativt trångt och att det 
därmed skär rakt igenom denna miljö. 

Med det nya stationsläget och dess bredare 
plattformar kommer järnvägsstationen att 
hamna ännu tätare inpå villabebyggelsen. 
Utformningen av den nya stationen tar fasta 
på och utvecklar den existerande karaktären 
som de lummiga villaträdgårdarna ger. 

Grönskan rammar in bebyggelsen

Häckar som rumsbildande element

En av många vackra Ödåkra villor
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GRÖN LÄNK

Tunneln under järnvägen i stationsområdets 
norra ände ges karaktären av en 
grönskande dal. Intrycket av park binder 
samman de befi ntliga grönområdena på 
ömse sidor av järnvägs- och centrumområdet 
till ett sammanhängande grönstråk.  
 
Slänterna ner mot passagen under 
bron utformas som triangulära ytor av 
omväxlande markbetong och marktäckande 
växter. Tillgänglighetsanpassade ramper 
bildas genom att foga samman fl era 
betongytor efter varandra. I stället för att 
bara vara en transportsträcka blir rörelsen 
upp och ner mellan plattformar och de olika 
sidorna av samhället en upplevelserik färd 
genom ett sammanhängande parkrum.

VÄXTFÖRSLAG

Växtyorna för Ödåkra Station föreslås 
samma typ av växter som marktäckare, 
klätterväxter och avskärmnde häckar mot 
cykelställ och bilbarkeringar.

Brovaktarparken, tåliga ytor möts

Brovaktarparken, hårt och mjukt

Rådhusvin
Pharthenocissus
tricuspidata “Veitchii”

Klätterbenved
Euonymus fortunei 
“Vegetus”

Klättervildvin
Pharthenocissus
quinquefolia “Engelmanni”

Kameleontbuske
Actinidia kolomikta

Klätterhortensia
Hydrangea Petiolaris

Krypoxbär
Taxus baccata 
“Repandens”

Krypoxbär
Taxus baccata 
“Repandens”

Klätterbenved
Cotoneaster dammeri “Major”

Klätterbenved
Cotoneaster dammeri “Major”

Murgröna
Hedera helix



2017-03-13 ÖDÅKRA STATION

Vy från passagen under järnvägsbron i norr
Det triangulerade landskapet består av betongytor och olika typer av marktäckare 
som bildar ett dekorativt mönster och understryker slänternas geometri.

GRÖN LÄNK
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Fågelvy från norost
Stationen ligger i direkt anslutning till Ödåkra Centrum
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Fågelvy från sydväst
Tornen fungerar som riktmärken på båda sidor av stiationen
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GESTALTNINGSFÖRSLAG

MARIA STATION

EN GRÖN LÄNK I STADEN
För att minska barriäreffekten och göra något positivt kring den upphöjda järnvägen 
föreslås en släntpark på ömse sidor om stationen. Släntparken binder samman den 
övergripande grönstrukturen i omgivningarna, fångar upp gatustrukturens stadsrum 
och överbryggar nivåskillnaden mellan stadsdelarna och plattformarna.

Korsningen mellan Maria stationsgata och järnvägen, stationens huvudentré, kommer 
att vara en viktig plats i stadsdelen. Här viker parken undan och generösa ytor för torg 
och cykelparkering skapas. 

EN PARK SOM BERIKAR OMGIVNINGEN
Gränsen mellan släntparken och det hårdgjorda stadsrummet ges en vinklad geometri 
som leder till varierade rumsbildningar. Parken kan rymma funktioner för den 
omgivande bebyggelsen som t ex lekplats, stadsodling, pulkabacke mm. Utmed parken 
placeras övergripande gång- och cykelstråk och de nya bostädernas entréer kan med 
fördel placeras mot parken. Diagonala gångstråk upp för slänten kan skapa genvägar 
till plattformen. Dessa kan vid behov även användas för underhållsfordon. 

De vinklade stadsrummen skapas genom att ljusa betongmurar skär in i den lutande 
ytan. Parkytan bör ha en till större delen flack lutning (ca 1:6), för att ge förutsättningar 
för gräsbevuxna ytor. För att undvika stora murytor kan delar av parken slutta brantare 
(ca 1:3) och landa i låga murar mot stadsrummen. På västra sidan av stationen behövs 
ett bullerskydd i plattformskant för att skydda den kommande bostadsbebyggelsen. 
Detta skapar en funktionell gräns mellan plattformen och parkslänten mot bostäderna.

Parkens geometri utformas i samspel med den nya stadsdelen norr om järnvägen 
när denna planeras och utvecklingen av verksamhetsområdet söder om järnvägen. 
Släntparken och stadsrummen kring järnvägen ska utformas för att fungera även om 
stationen kompletteras med ytterligare spår.

Maria Station – slutredovisning 161026 

- Maria i sitt sammanhang 

- En ny 
parklänk 

- Insprängda 
grönområden 

Maria Station – slutredovisning 161026 

- Rummet mellan järnvägen och Mariastaden 

P-hus 

Stadsrum förmedlar 
mötet gator och 
järnvägspark 

Reseservice 
Cykel-p 

Promenadstråk 
längsmed 
järnvägen 

PRINCIPSKISS SLÄNTPARKEN 

SLÄNTPARKEN KNYTER IHOP OMGIVANDE GRÖNOMRÅDEN

SEKTION TVÄRS STATIONEN MED OMGIVANDE STADSRUMREFERENS SLÄNTPARK

SLÄNTPARKEN ANPASSAS TILL OMGIVANDE STADSRUM
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fyrspår

fyrspår

plattform södergående

plattform norrgående

ILLUSTRATIONSPLAN HELA STATIONSOMRÅDET 1:1000

bullerskydd på bro, 
glasning ovan betongbalk, 
diskret

tätt och växtbeklätt 
norr om bro

höga glaspartier vid trappa 
skyddar mot buller och väder, 
ramar in stationsentrén

bullerskydd integrerat med 
väderskydd på plattform, glasat 
för utblick och genomsikt

bullerskydd glasat vid södra 
uppgången och g/c-porten,  
tätt och växtbeklätt söderom

ljusa betongväggar i släntens 
urgröpning, ramar in öppen plats

tätt och växtbeklätt, 
smälter ihop med 
gröna slänten

glasat kring öppning i 
planket, gångstråk över 
slänten leder in på plattform

BULLERSKYDD OCH VÄDERSKYDD
Bullerskydden utmed den västra plattformskanten kan 
upplevas som en visuell fortsättning på släntparken 
samtidigt som de bör ge en ljus inramning av plattformen. 
Därför föreslås stenullsskivor som mot utsidan kläs med 
växtlighet, mot insidan med ljus sträckmetall. Över broarna, 
vid entréerna och vid väderskydden föreslås glasade 
skärmar. Indelningen skapar en rytm som samspelar med 
stadsstrukturen. I anslutning till entréerna går glasen omlott 
för att skapa ljudslussar. 

Väderskydd på plattformar bör utföras i glas, för genomsikt 
och utblick. De kan placeras i liv med bullerplanket/staketet, 
eftersom de kan underhållas från slänten bakom.

PRINCIP FÖR BULLERSKYDD - VY LÄNGS STATIONENS VÄSTRA SIDA (ILLUSTRATION FRÅN PARALLELLA UPPDRAGET 2016-10-26)

norr

REFERENS BULLERSKYDD UTSIDA

HUVUDENTRÉ  
TILL STATIONENSÖDRA ENTRÉN 

TILL STATIONEN
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ANPASSNING TILL FYRSPÅRSSCENARIOT
Trapporna upp till plattformarna och skärmtaken 
med pelare har utformats och placerats så att de 
kan bibehållas när stationen byggs ut till fyra spår i 
framtiden. 

De tillkommande broarna rekommenderas få 
tillbakadragna brofundament, så att trapporna fortsatt 
är synliga mot torg och gångstråk, både av tydlighets- 
och trygghetsskäl. De nya broarnas sidobalkar bör 
gestaltas så låga och diskreta som möjligt för att 
skärmtaken även fortsatt ska bli de framträdande 
elementen. Pelarna under bron bör gestaltas så 
smala och diskreta som möjligt för att upprätthålla så 
mycket genomsikt som möjligt under bron.

EN LJUS STATION VÄLKOMNAR TILL STADEN
Maria kan upplevas som porten till Helsingborg när man anländer längs Västkustbanan 
norrifrån. Ljuset över sundet parat med Helsingborgs modernistiska förflutna har 
inspirerat till den ljusa gestaltningen av Maria station. Gestaltningen framträder främst 
vid huvudentrén där järnvägen och Maria stationsgata möts i en viktig knutpunkt.

Ett tydligt markerat skärmtak ihop med glasade hissar och öppna trappor ramar in 
stationens huvudentré och skapar en port till Maria. Skärmtaket signalerar tydligt 
resandefunktionen, skapar identitet och ger extra skydd för resenärer utanför hissar, 
i trappor och vid biljettautomater och infotavlor. Längs trapporna föreslås glaspartier 
för att ge extra väderskydd och minska underhållet vintertid. På västra sidan fungerar 
glaset dessutom som bullerskydd. Staket på plattform bör utföras genomsiktligt, t ex 
som ett enkelt smidesräcke.

LJUSA YTOR OCH VARM BELYSNING
Själva järnvägsbron föreslås vara enkel och nedtonad, så att miljön under bron och 
kopplingarna upp till plattformarna lyfts fram. Väggar och tak i den här miljön bör 
gestaltas så slätt och ljust som möjligt, förslagsvis med vitmålade, släta betongväggar. 
Som framgår av bildmaterialet kan de ljusa ytorna i murar och skärmtak bli viktiga 
bärare för indirekt ljussättning. Miljön i passagen under bron bör vara ljus medan 
brobalken kan ligga i skugga. För att skapa en inbjudande miljö är det viktigt att ljuset 
är varmt och rätt placerat.

SKÄRMTAKET SOM EN LÄTT SKIVA
Skärmtaket föreslås utformas så att det upplevs som en lätt skiva med slanka pelare 
som bär upp en dold takkonstruktion. Plattformen kan breddas något vid skärmtaket, 
så att pelarna kan placeras i kanten av plattform och trappa utan att inkräkta på det 
fria utrymmet. Sargen och undersidan ska vara ljus och slät och kunna har infälld 
belysning och/eller belysas indirekt från pelare. Skärmtaket kan eventuellt ha en kant 
som är självlysande för att ge en extra svävande effekt.

VY MOT HUVUDENTRÉN

DET STORA SKÄRMTAKET RAMAR IN ENTRÉN OCH SKAPAR EN PORT TILL MARIA

TILLBAKADRAGET BROFUNDAMENT OCH LÅG BROBALK
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MILJÖN UNDER BRON
Gestaltningen av miljön under järnvägsbron har mycket stor betydelse för upplevelsen av det framtida 
Maria. Miljön ska upplevas som generös, ljus och trygg, samtidigt som alla funktioner kan fungera på ett 
smidigt sätt utan konflikter och risk för kollisioner. Platsen ska upplevas som ett attraktivt stadsrum med 
tak, inte som en mörk broundergång. 

Platsen består av en övre och en nedre nivå med 1,7 m emellan. Kanten mellan de två nivåerna ligger så att 
bropelarna landar på den övre nivån. På detta sätt blir pelarna kortare och den nedre platsen får en slät vägg 
som rygg, i stället för pelare med baksidor. Kopplingen mellan nivåerna sker via en trappa i mitten och med 
hissar på vardera sida, som även ansluter till plattformarna. Räcken bör vara genomsiktliga för att ge god 
överblick och öka trygghetskänslan.

DEN ÖVRE NIVÅN
På den övre nivån finns information, biljettautomater och möjlighet att sitta och vänta, samtidigt som 
det är en viktig gång- och cykelpassage. Vinklingen mellan brofundamentet och cykelbanan leder till olika 
platsbildningar och ger mer plats vid informationspunkten och nedanför trappan. 

Cykelpassagen behöver utformas så att cyklister naturligt saktar ner och tar hänsyn till passerande 
fotgängare, samtidigt som fotgängare tydligt styrs till ett fåtal korsningspunkter. Detta kan hanteras med 
hjälp av tydlig markbeläggning. Det behövs också någon slags räcke mellan hissen och cykelbanan.

DEN NEDRE NIVÅN
På den nedre nivån ligger busshållplatsen med busslägen på vardera sida om ett centralt övergångställe 
i trappans förlängning. Hållplatserna ligger helt eller till större del utanför bron och behöver därför 
väderskydd. Huvudstråket till/från hållplatserna går via trappan, men från båda lägena kan man även ta sig 
till/från via andra änden på hållplatsen, för att skapa flexibilitet i staden och undvika spring över körbanorna. 

Platsen under bron fungerar som kompletterande väntyta med bänkar. Här placeras också biljettautomater 
och information. Ytan ska upplevas som trivsam och trygg, vilket bland annat kan lösas med ljusa 
ytskikt och omsorg om detaljerna. Räcken ut mot körbanan kommer att behövas framför hissar och vid 
angöringsplatser.

ILLUSTRATIONSPLAN, INZOOM PLATSEN UNDER BRON

VY MOT HÅLLPLATSEN PÅ DEN NEDRE NIVÅN

VY LÄNGS GÅNGSTRÅKET UNDER BRON - VINKLINGEN AV VÄGGEN ÖPPNAR UPP PLATSEN

VY MOT HUVUDENTRÉN OCH PLATSEN UNDER BRON - PELARNA LANDAR PÅ ÖVRE NIVÅN
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CYKELPARKERING NATURLIG DEL I STADSMILJÖN
Cykelparkeringar föreslås i nära anslutning till de två stationsentréerna både öster 
och väster om spåret. Genom att ytan närmast cykelstråket öster om spåret får 
samma nivå som torget, med stödmur och staket mot busskörfältet, kan en stor 
cykelparkering läggas i bästa läget. I torgmiljön placeras pollare på hårdgjord yta med 
fristående träd. Cykeltak, som ger högre komfort, placeras lite längre bort infogat i 
parkmiljön ihop med trädgrupper på ljust grus. 

Vid södra uppgången föreslås att nivåskillnaden delas upp med gång- och cykelvägen 
på en nedre nivå och cykelparkering lite högre. Trappan ansluter till båda nivåerna och 
skapar genvägar för att man ska kunna röra sig flexibelt trots höjdskillnaden.

Ett generöst cykelgarage kan i en framtid placeras i det föreslagna p-huset nordost om 
korsningen. Här skulle man kunna erbjuda trygg och helt väderskyddad parkering med 
skåp och toaletter i anslutning. 

ANGÖRING OCH PARKERING NÄRA HUVUDENTRÉN
Angöring och taxiplatser placeras längs Gevärsgatan mot torget, sydost om 
busshållplatsen. För ”kiss’n’ride” finns även fyra platser i refugen direkt norr om 
hållplatsen. 

Bilparkering löses med korttidsplatser direkt söder om huvudentrén och med pendel- 
och långtidsparkering i ett parkeringshus nordost om stationen. Korttidsparkeringen 
ligger nära huvudentrén, vilket gör stationen lättillgänglig. Här finns även två hkp-
platser.

cykelparkering under tak cykelparkering i nära 
anslutning till huvudentrén

hkp- och korttidsparkering pendel- och långtidsparkering, 
kan byggas ut efter hand

cykelparkering vid 
södra entrén

PARKERINGSHUS INFOGAT I SLÄNTPARKEN
Nordost om stationen föreslås ett parkeringshus. 
In- och utfart sker mot Florettgatan, medan entrén 
för gående vänder sig mot stationen. Framför entrén 
skapas en plats som samspelar med torget på andra 
sidan gatan och knyter ihop stationsområdet visuellt. 

Byggnaden ligger så nära järnvägen som möjligt och 
omfamnas av släntparken. De två halvplansförskjutna 
parkeringsskeppen är två separerade volymer med 
ramper emellan och mellanrummet släpper in ljus och 
grönska i byggnaden. P-huset har två plan i den norra 
delen och bara markparkering i den södra delen till att 
börja med, men kan byggas ut om/när behov finns.

P-HUSET I FRAMTIDA UTBYGGT SCENARIO

ILLUSTRATIONSPLAN HELA STATIONSOMRÅDET
kiss’n’ride / taxi kiss’n’ride

norr
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