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Inledning 

 

Gestaltningsprogrammets syfte 

Detta gestaltningsprogram ska fungera som en bilaga till planhandlingarna och avser att visa 

kommunens intentioner för Mellbystrands centrum samt slå fast grundläggande kriterier för gestaltning 

och utformning samt vissa tekniska utföranden. I programmet anges gestaltningsprinciper för såväl 

utemiljö som bebyggelse.  

Programmet ska fungera som ett stöd för kommunen och de privata exploatörer som vill utveckla 

området. Avsikten är att fastslå en kvalitetsnivå som kommunen och byggexploatörerna gemensamt kan 

utgå från. Genom att klargöra exploatörernas och kommunens gemensamma ambitioner för 

utformningen ökar möjligheten att säkerställa en hög kvalitet vid genomförandet.  

Programmet ska vara ett underlag vid utformning av planbestämmelser i detaljplan, framtida 

markanvisning, bygglovsprövning och projektering.  

 

Nationellt perspektiv 

I februari 2018 lämnade regeringen en proposition till riksdagen, Politik för gestaltad livsmiljö. Den 

beskriver ett nytt nationellt mål för arkitekturpolitik som ska verka för ett hållbart, jämlikt och mindre 

segregerat samhälle samt skapa väl gestaltade livsmiljöer. I och med detta uppdrag pågår det ett arbete 

att lyfta och stödja arkitekturpolitiken i hela Sverige (Kommunernas arkitekturpolicyer – en 

kartläggning, Sveriges Arkitekter 2019). Genom att ta fram policys eller principer kan kommunens 

viljeinriktning användas som ett stöd vid diskussioner kring arkitektur och gestaltning.  

 

Planområde 
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Kommunala beslut och underlag 

 

Översiktsplan 

I Laholms kommuns översiktsplan, Framtidsplan 

2030 är det förstnämnda utvecklingsmålet för 

Mellbystrand att tillkommande bebyggelse skall 

placeras och utformas med stor omsorg om ortens 

specifika förutsättningar och rumsliga kvaliteter. 

Detta pekar på kommunens viljeinriktning att 

Mellbystrand bebyggs med förankring i de lokala 

förutsättningarna. I Framtidsplan 2030 uttrycks 

även ett behov av ett tydligare centrum, gärna 

med etablering av verksamhetslokaler för 

ungdomar.  

 

Förstudien Vision Mellbystrand  

2012 tog Fredblad arkitekter fram Vision 

Mellbystrand, en förstudie för Mellbystrands 

centrumområde som anger förslag till ny 

bebyggelse i området och syftar till att ge en röd 

tråd för utveckling och gestaltning av 

Mellbystrands centrum.  

 

Planprogram 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2018 att godkänna framtaget planprogram för Mellbystrands 

centrum. Syftet med planprogrammet var att förtäta Mellbystrand centrum med nya bostäder och 

verksamheter, skapa offentliga torg och parkområden och säkerställa att ytor för dagvattenhantering 

och parkeringsplatser tillgodoses inom området.  

I planprogrammet beskrivs den nya bebyggelsens gestaltning som följande; De nya byggnaderna i 

centrum föreslås bli upp till fyra våningar höga. Höjden bedöms som rimlig i förhållande till platsen, 

samtidigt som de kommer att utgöra ett helt nytt inslag i stadsbilden och en tydlig markering av centrum. 

De tillkommande byggnaderna bör ha en sammanhållen gestaltning, materialval och färgsättning för 

att ytterligare understryka att de utgör en del av ett samlat centrumområde. Utformningen av 

byggnaderna kring det nya torget bör också utformas med hänsyn till det kulturhistoriska värdet hos 

Strandhotellet. I enlighet med kommunens ambitioner om hållbar tillväxt, ska klimatsmart byggande 

eftersträvas och bebyggelseutformningen ska möjliggöra för hållbara energilösningar. 

 

I samband med beslutet att godkänna planprogrammet angavs att gestaltningsfrågan ska ges stor vikt i 

samband med detaljplanearbetet. Detta gestaltningsprogram är en produkt av detta.  

 

Illustration för Vision Mellbystrand (2012)  
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Projektets vision 

j 
Visionen med projektet Mellbystrand centrum är att förädla och förtydliga en central plats i norra 

Mellbystrand utifrån syftet att addera fler bostäder och verksamheter till orten, men framför allt för att 

utveckla en plats som knyter ihop och samlar norra Mellbystrand med välkomnande mötesplatser. 

 

Mellbystrands bakgrund  

 

Utifrån den historiska bakgrunden är det viktigt att se de ideal som format Mellbystrand över tid. 

Tillkomsthistorien, utvecklingsfaserna och lokaliseringen av bebyggelsen är grundläggande för den 

framtida utvecklingen av Mellbystrands centrum. Hur har människor tidigare använt Mellbystrand och 

dess centrum? Det är också viktigt att blicka framåt och se vilka ideal som i framtiden ska kunna 

karaktärisera samhället. Nya behov ger nya förutsättningar. En stimulerande miljö att bo och leva i 

lockar människor och därför är det av stor vikt att den tillkommande bebyggelsen fungerar i 

Mellbystrands sammanhang. Gestaltningsprinciperna är framtagna för att det nya ska fungera 

tillsammans med det gamla.  

 

Mellbystrands historiska kontext 

I Mellbystrand finns inga tydliga årsringar som visar samhällets utveckling då den tidiga 1900-tals 

bebyggelsen som speglar badsamhällets framväxt var sporadisk längs hela kusten. 

Bebyggelseutvecklingen visar dock på vissa sammanhängande miljöer som påvisar specifika funktioner, 

såsom sommarhus, pensionat och barnkolonier. Utspritt i dynlandskapet byggdes badstugor som idag 

karaktäriserar landskapsbilden ut mot havet. I Mellbystrand centrum, längs med Kustvägen, mellan 

Rombergsväg och Birger Pers väg växte en centrummiljö fram för bad- och kurortslivet med torghandel, 

butiker, kiosker och nöjesliv. Detta område fungerade som mötesplats, med Kustvägen som huvudled 

in mot centrum. En centrummiljö som sakta under tid avvecklades och idag resulterat i ett nedgånget 

centrum.  

Strandhotellet (byggt 1927) blev tidigt som en central samlingspunkt i Mellbystrand. En lång, 

utsmyckad träbyggnad med panelarkitektur som anses mycket viktig för Mellbystrands identitet. Ett litet 

stycke väster om Strandhotellet uppfördes Hallandsgården (byggt 1929) där pensionatsgästerna bodde, 

medan de enbart gick till Strandhotellet för att äta och dansa. Relationen mellan Strandhotellet och 

Hallandsgården går långt tillbaka trots att de är avskilda geografiskt med ca 200 meter. Dessa 

välbevarade kulturminnen ska ses som en tillgång till Mellbystrands identitet.  

Under andra halvan av 1900-talet uppfördes de första villorna för permanentboende. Till skillnad från 

den mer spontant framväxta fritidsbebyggelsen avgränsades permanentbebyggelsen till mer 

sammanhängande lokaliseringar. Villorna för permanentboende karaktäriseras av tegelhus och trähus i 

1-1,5 plan. På senare tid har även en del rad- och kedjehus uppförts, vars utformning har tagits fram för 

att samspela med Mellbystrands historia. Mellbystrand saknar dock till stor del flerbostadshus.  

Bebyggelsen i Mellbystrand har historiskt sett skiftande fasadkulörer. Traditionellt har bebyggelsen 

färgsatts beroende på var i kustområdet de är lokaliserade. Nära stranden är husen ljusa, medan längre 

från stranden ofta är laserade i naturfärger, grått, grönt och brunt. Fasaderna är tillstörsta del klädd i 

träpanel i nyanser av faluröd, brun, grå eller vit.  
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Strandhotellet i Mellbystrand, byggt 1927.  

 

 

Ny bebyggelse i Mellbystrand, Fiskebyn.   
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 Dynstugor, från tidigt 1900-tal.   

 

  Flygfoto över Mellbystrand som visar till stor del villabebyggelse och grönska.  
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Målpunkter i Mellbystrand 

Idag är Mellbystrand ett av Laholm kommuns viktigaste besöksmål. En viktig anledning till 

populariteten är stranden och naturen i dess direkta närhet. I nära anslutning till Mellbystrands 

centrum finns flertalet målpunkter som tilltalar både boende och besökare.  

@mapbox, Mellbystrand centrum markerat med blått.  

 

RESTAURANG 
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Parkering 

Mittemot Strandhotellet finns idag en stor grusparkering med plats för cirka 150 bilar. 

Grusparkeringen fungerar som parkeringsyta för både gäster till Strandhotellet men också för 

strandens gäster. Med den nya exploateringen av Mellbystrands centrum kommer en stor del av dessa 

parkeringar försvinna och det är därför viktigt att med utformningen av området tar med 

parkeringsfrågan. Laholms kommun håller på att ta fram en parkeringsutredning för hela kusten där 

parkeringen i bland annat Mellbystrands cemtrum ses över. Möjligheterna att parkera på andra platser 

pekas ut, samtidigt som det är viktigt att det fortsatt kommer finnas parkeringsplatser i anslutning till 

centrum.  

En fastighets parkeringsbehov, för både bilar och cyklar baseras på parkeringsnormen för Laholms 

kommun. Utgångspunkten för ny exploatering i Laholms kommun är att parkeringsbehovet ska lösas 

inom den egna fastigheten. För befintliga verksamheter (exempelvis Strandhotellet) som inte har 

tillräcklig parkering inom den egna fastigheten ska parkering på allmänna platser tas fram. 

 

 

 

Befintlig parkering mittemot Strandhotellet 
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Övergripande kvalitetsprinciper för Mellbystrand 

Människor är utgångspunkten vid utvecklingen av Mellbystrands gestaltning: Människors skala, 

rörelsemönster och sammanhang till sin omgivning. Byggnadskropparna ska förstärka och skapa 

siktlinjer och rumsligheter. Äldre personer och barn spenderar mer tid i bostadens närmiljö jämfört med 

andra grupper i samhället och det blir därför viktigt att närmiljön skapar förutsättningar för ett rikt och 

aktivt liv. Arkitekturen i Mellbystrand behöver utformas så att den tillför människor positiva värden. 

Vid förnyelse av Mellbystrands centrum ska det således eftersträvas att trygga och hälsosamma miljöer 

skapas, både för boende och besökare. Den nya centrumbildningen ska skapa en identitet som utvecklar 

och stärker centrum, men också hela Mellbystrand.   

 

Välkomnande, Tryggt och Säkert  

Planområdet ska utformas med miljöer som inbjuder till rörelse, möten och 

aktiviteter. Det ska finnas skydd mot väder och vind, träd som ger skugga. 

Bebyggelsen ska placeras längs med Kustvägen för att fungera bullerdämpande för 

parken bakom. Vuxna och barn med olika funktionsnedsättningar ska inte hänvisas 

till speciella ställen utformade för just dem, utan de allmänna platserna ska fungera 

för alla.   

Bebyggelsen anpassas efter människorna i stadsrummet för att skapa social 

hållbarhet. Med förhöjda bottenvåningar med fönster och entréer som placeras i 

huslivet, ut mot gatan skapas inga potentiella gömställen som kan försämra tryggheten 

och bostäderna upplevs som en del av gaturummet. De som vistas på gatan kan få en 

känsla av att bli sedda vilket i sin tur leder till större trygghet. Blandningen mellan 

bostäder och samhällsfunktioner gör att området är befolkat större del av dygnet. 

Tillsammans med god belysning och orienterbarhet gör detta Mellbystrand både mer 

tryggt och säkert.  

Genom att prioritera fotgängare och planera för cykelstråk säkerställs de oskyddade 

trafikanternas resor till och från planområdet. Vilket i sin tur också kan leda till bättre 

folkhälsa, med speciell hänsyn till äldre som nyttjar närområdet i större utsträckning.   

 

Hållbart  

Fysiska ideal var ofta det enda som avgjorde utformningen förr. Idag finns det fler aspekter som 

behöver tas hänsyn till. Det samhälle vi bygger behöver fungera i ett större sammanhang med fokus på 

flera hållbarhetsaspekter.  

Flerbostadshus är underrepresenterade i Mellbystrand, 

vilket också innebär att de som väljer att bo i 

flerbostadshus inte bor i Mellbystrand i nuläget. 

Genom att bygga flerbostadshus med hyresrätter 

förbättras variationen av boendetyper i Mellbystrand 

och den sociala hållbarheten kan stärkas. Med en större 

andel permanentboende blir underlaget dessutom större 

för centrumverksamhet året om, vilket kan stödja det 

lokala näringslivet.  
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Med de klimatförändringar som stundar är det viktigt att hanteringen av dagvatten och övrigt vatten 

lyfts. Bostäderna ska utformas med tanke på ökande skyfall och de ytliga grundvattenförhållanden som 

finns i Mellbystrand. Rening och fördröjning av dagvatten ska lösas med lokal dagvattenhantering för 

att inte försämra miljökvalitetsnormerna för de vattenförekomster som finns i planområdets närhet. 

Gröna eller blå tak ska därför eftersträvas på huvudbyggnader och vara ett första alternativ för 

komplementbyggnader. Ett annat alternativ är att placera takytor åt söder för att skapa goda 

förutsättningar för nyttjandet av solenergi.  

 

Historiskt återkopplad   

Platsens historia och omgivningar har viktiga värden för människors förankring och välbefinnande. En 

långsiktig planering tar hänsyn till befintlig byggnation och samspelar med närmiljön. Det handlar inte 

bara om att bygga nytt, utan också att komplettera. Mellbystrand saknar en central mötesplats och har 

idag inget tydligt centrum. En centrumbildning kan komplettera de värden som redan idag finns i 

Mellbystrand.  

Trä är det dominerande fasadmaterialet i Mellbystrand och trä är enligt tradition det fasadmaterial som 

passar bäst in i kulturlandskapet. Det är levande och hållbart. Trä eller trä i kombination med andra 

material, såsom puts är viktigt att bibehålla i Mellbystrand. Trä ska fortsatt vara det mest framträdande 

fasadmaterialet. Taken är oftast av matt karaktär för att smälta in i naturlandskapet. Även färgsättning 

är viktigt för helhetsintrycket av kusten och bör knyta an till den lokala färgtraditionen. Färgpaletten 

nedan ger en inriktning på anpassade nyanser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönskande   

Mellbystrand har idag en grönskande karaktär. En stor del av Mellbystrands identitet baseras 

på dess närhet till naturen. Havet, stranden och grönskan tar stor plats i det offentliga rummet 

och det är viktigt att närheten till naturen genomsyrar även centrummiljön, med gröna stråk, 

byggnader, platser och gårdar.  

Det är av stor vikt att både kommunen och privata exploatörer genom ekoeffektiva ytor bidrar 

till goda livsmiljöer för människor, djur och växter genom att förbättra lokalklimatet och 

luftkvalitén, fördröja och rena dagvatten, erbjuda rekreationsmiljöer och biologisk mångfald. 

För att uppnå dessa ambitioner kan såväl väggar som tak tas i anspråk för grönska.  

En grön, ekoeffektiv miljö är även rogivande att titta ut på, den lockar till lek och utevistelse 

och används mer av de boende. På så sätt har den förutsättningar att bli en mötesplats som 

utvecklar social gemenskap. Utevistelse innebär i förlängningen att man också rör på sig mer 

och blir friskare.  
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Klimatförändringar ställer ökande krav på att bygga motståndskraftiga grönstrukturer som klara 

av att återhämta sig efter mer extrema väderförhållanden. Vegetationen på platsen ska även ses 

i relation till befintlig strandängsvegetation och ta tillvara på Mellbystrands unika flora. 

Naturligt i Mellbystrand förekommer det exempelvis tall, en, vildros, fibblor, ginst, ljung och 

kaprifol. Naturmiljön fungerar både som rekreation, men även för att kunna bidra till en hållbar 

dagvatten- och skyfallshantering.  

 

 

 

Flexibelt  

Bebyggelsens nedre plan ska göras möjlig för centrumverksamhet, men för att bibehålla flexibilitet ska 

dessa även kunna nyttjas som bostäder för att kunna följa Mellbystrands utveckling och motverka att 

lokaler står tomma, vilket ger ett öde intryck.  

Centrum ska också bestå av platser för allmänheten att vistas på. Det ska finnas möjlighet att använda 

de allmänna platserna till flexibla ändamål, exempelvis multifunktionella gröna ytor med hantering av 

dagvattenhantering, parkering och rekreation. Med utgångspunkt i några av arkitekten och professorn i 

stadsplanering, Jan Gehls (Cities for people, 2010) utvalda kvalitetsprinciper för offentliga platser ska 

en människovänlig plats uppnås i Mellbystrand centrum:   

• Möjlighet till vistelse (Attraktiva kantzoner, stöd) 

• Möjlighet att sitta (Sittplatser, nyttja vackra utsikter, solen & mänsklig närvaro) 

• Möjlighet att se (Ohindrade skiljelinjer, intressanta utblickar, god belysning)  

• Möjlighet att prata och lyssna (Låg bullernivå, avskilda utrymmen för samtal)  

• Möjlighet till lek och träning (Flexibla och inbjudande miljöer)  

• Möjlighet till rörelse (Tillräcklig plats, jämna ytor, tillgängligt för alla, aktiva fasader).  

På så sätt kommer den allmänna platsmarken kunna användas flexibelt och samtidigt vara anpassad för 

människor i alla åldrar med olika förutsättningar.  

Konst och lekplatser sammanvävs och objekt kan fungera som en identitetsskapande skulptur och 

samtidigt användas som en klassisk lekplats. En välhållen och estetiskt tilltalande miljö skickar signalen 

till barn att deras lekar och aktiviteter är viktiga och får ta plats i det offentliga rummet.  

Eftersom Mellbystrand har ett större besökstryck under sommarhalvåret än under vintertid kommer 

platsen användas på olika sätt under olika delar av året. Därför är det viktigt att skapa mötesplatser som 

fungerar året om. De boende kommer spendera hela året i Mellbystrand och centrum behöver bemöta 

deras behov likväl som turisternas.  
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Varierat  

Mellbystrand består idag av en måttlig variation av bebyggelse i olika skalor, från de små dynstugorna 

till det något större och mer utsmyckade Strandhotellet. Bebyggelsen består till största del av friliggande 

småhus och fritidshus. Idag finns det väldigt få flerbostadshus i Mellbystrand.   

Konceptet variation bemöter variation i den tillkommande bebyggelsen. Likt Mellbystrands variation 

från dynstugorna till Strandhotellet ska den tillkommande bebyggelsen variera i volym och utförande. 

Fasadförskjutningar, varierande takformer och inslag av exempelvis takkupor och takfönster kan 

användas för att bryta ner volymen och reducera fasadlängderna på byggnaderna. Även färgsättning och 

materialval kan vara element som ger variation i området. Långa enformiga fasader ger ett negativt 

intryck. Högre bebyggelse i relation till omgivningen markerar ut ett tydligt centrum, skapar 

förutsättningar för fler att kunna bosätta sig centralt och ger större grönytor då byggnaden nyttjar höjd 

istället för bredd.   

Bebyggelsens förhållande till gatan, torget och parken är viktigt för att skapa en specifik karaktär utåt. 

Byggnadernas innehåll, höjd, karaktär, entréer, uteplatser och balkonger påverkar upplevelsen av ortens 

övriga beståndsdelar.  

Bilden nedan ger en inriktning på hur det är möjligt att skapa variation i stadsrummet.  

 

 

 

Illustration med inspiration från Sigtuna Stadsängar 
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Övergripande gestaltning 

Mellbystrands centrum består huvudsakligen av tre delar, allmänna platser med torgyta, kvartersmark 

för nya bostäder och ett nytt hotell.  

En skiss har tagits fram för att utreda de allmänna platsernas möjligheter, då ytorna i centrum är 

begränsade till ytan men har ett stort värde för Mellbystrand och dess identitet. De allmänna platserna 

är lokaliserade i norr och i väst. Parkytan i väst är utformad för att kunna inrymma flera sorters 

aktiviteter. De två aktivitetsplanerna visar att det finns plats för aktivitet och rörelse. Stora områden 

lämnas gröna med växtlighet för att kunna fungera som ytor för dagvattenhantering. Stigarna på 

skissen visar hur det är möjligt att röra sig inom området och sammankoppla parken med bostäderna. 

Lekplatsen får en central lokalisering i direkt anslutning till torget för att skapa kopplingar från torget 

ner till parken. På torget finns det plats för både skuggande grönska och sittplatser. Västra delen av 

torgen hålls öppen, utan grönska för att kunna fungera som tillfällig parkering vid större evenemang. 

Parkering i övrigt sker längs med Sibyllavägen.   

I och med framtagandet av detaljplanen för hotellet har ett gestaltningsförslag med illustrationer tagits 

fram av själva hotellbyggnaden, se illustrationerna nedan till höger. Hotellet utformas med inslag av 

trä och med puts i ljusa kulörer. Byggnaden har ett varierande formspråk med inskjuten takvåning och 

nivåskillnader för att ge ett varierat intryck. Hotellet skiljer sig från omkringliggande bebyggelse men 

fångar upp detaljer från omgivningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Gestaltning av platser i centrum 

 

Mellbystrands centrum har delats upp i platser, som gestaltas utifrån de övergripande 

kvalitetsprinciperna. Dessa platser omfattas både av kvartersmark och allmän plats. Det innebär att både 

kommunen och privata exploatörer kommer vara involverade i dess utformning och karaktär.  

På kartan nedan pekas sju platser ut: Torget, Parken, Gröna länken, Kvartersmarken, Kustvägen, 

Sibyllavägen och Hotellet.  Dessa platser är alla viktiga för Mellbystrands centrums utveckling och 

kommer att beskrivs utifrån dess tilltänkta karaktär, baserade på de övergripande kvalitetsprinciperna. 

På så sätt fungerar beskrivningen av platserna som en tolkning av de övergripande kvalitetsprinciperna.  

Tillsammans ska de bidra till att Mellbystrands centrum kan tydliggöras, förtätas och bli den sociala 

mötesplats som Mellbystrand som ort behöver. 

 

 

Torget 

Torget kommer ha en viktig funktion att binda samman den nya 

bebyggelsen med det befintliga Strandhotellet samtidigt som torget 

kommer möjliggöra siktlinjer från Strandhotellet ner mot stranden. 

Trots Kustvägen passerar mellan torget och Strandhotellet kommer 

området emellan upplevas som sammanhängande.  

Mot torget möjliggörs det för lokaler, vars fasader och eventuella 

uteservering kommer bidra till att skapa en livfull miljö mot torget. På 

torget skapas sittplatser, skugga från vegetation och ytor för tillfälliga 

aktiviteter. Torget kommer ha en naturlig koppling till den 

intilliggande parken och ramas in av grönska.  

Torget kommer främst ses som en mötesplats men kommer tidvis 

fungera som parkering för att kunna förse besökare med 

parkeringsplatser.  

För att stötta kulturarvet i Mellbystrand föreslås offentlig konst på 

torget.   

 

 

Gestaltning av platser, övergripande karta 
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Torget  
Torget kommer ha en viktig funktion att binda samman 

den nya bebyggelsen med Strandhotellet. Det öppna 

torget kommer möjliggöra siktlinjer från Strandhotellet 

ner mot stranden och det nya hotellet. Trots Kustvägen 

passerar mellan torget och Strandhotellet kommer 

området emellan upplevas som sammanhängande.  

 
Mot torget möjliggörs lokaler, vars fasader och 

uteservering kommer bidra till att skapa en livfull miljö 

mot torget. På torget skapas sittplatser, skugga från 

vegetation och ytor för tillfälliga aktiviteter. Torget 

kommer ha en naturlig koppling till den intilliggande 

parken och ramas in av grönska. Torget kommer främst 

ses som en mötesplats men kommer tidvis fungera som 

parkering för att kunna förse besökare med 

parkeringsplatser. För att stötta kulturarvet i 

Mellbystrand föreslås utrymmen för offentlig konst på 

torget.  
 

Parken 

Parken kommer vara en grön allmän plats som 

sammankopplas med torget, där parkens lekplats 

lokaliseras i närheten av torget. Parken ska vara 

inbjudande och samtidigt bidra till biologisk mångfald. 

Parken ska vara tillgänglig för alla, med plats för såväl 

vila, som möten, aktivitet och lek för både stora och små 

sällskap. Multifunktionella ytor kommer göra att det går 

att använda ytorna och objekten i parken på ett flexibelt 

sätt. Delar av parken bör vara kuperad, dels för att spegla 

dynerna, dels för att skapa ytor som kan nyttjas 

till fördröjning och infiltration av lokalt dagvatten och 

fungera som översvämningsyta vid skyfall.   

 
Mötesplatser kan vara hårdgjorda ytor eller klippta ytor i 

ängen som ger en naturlik upplevelse. Stigar ska bestå av 

genomsläppligt material och parken ska bestå av växter 

anpassade till den naturliga floran i kusten, som inger en 

strandhedskänsla. För att säkerställa framtida underhåll 

ska arter som speglar naturen i närområdet prioriteras.   

 

 

Gröna länken  

Den gröna länken från söder ska sammanlänka med 

parken och fungera som en spridningskorridor för att 

bibehålla den biologiska mångfalden i Mellbystrand.  

Växter som är naturligt förekommande längs med kusten 

ska fortsatt få ta plats i området.  

Öppna ytor ska användas som parkering vid för att kunna 

förse Mellbystrand med parkeringsplatser året runt.  
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Kvartersmarken 

Den nya bebyggelsen ska möta både de som kommer 

från stranden och de från Kustvägen. Genom att bryta 

upp bebyggelsen i olika nivåer och höjder skapas 

variation. Skalan varieras mellan två och fyra våningar. 

Vid fyra våningar ska takvåningen vara indragen för att 

byggnaden inte ska uppfattas som lika hög. Detta ger fler 

bostäder men bibehåller större allmänna grönytor.  

Grönska ska sammanbinda kvartersmarken med parken, 

men samtidigt ska det skapas en gräns mellan kvarterens 

gårdar och parken för att besökare enkelt ska förstå vad 

som är tillgängligt för allmänheten.  

Balkonger ut mot torget och gatan kommer bidra till 

levande fasader och utrymme för kapabla väktare som 

ökar tryggheten i Mellbystrand.  

 

Kustvägen 

Kustvägen är Mellbystrands viktigaste gata och fungerar 

som huvudstråk i Mellbystrand. Med hjälp av pollare 

som markerar ut cykelstråket, Kattegattleden, skapas ett 

tydligt gaturum och fordonshastigheten hålls nere. 

Markbeläggningen ska vara tydlig för att människor ska 

kunna passera mellan Strandhotellet och det nya torget. 

Gång- och cykeltrafikanter ska få företräde och bilister 

ska enkelt kunna förstå var de ska parkera.  

Entréerna ska placeras i gatunivå mot Kustvägen, gärna 

genomgående trapphus så gården nås enkelt. Särskild 

omsorg ska ges åt entréernas utformning för att skapa en 

trygg angöring till bostäderna där det är svårt att gömma 

sig. Kommunen ska ta över huvudmannaskapet och 

anordna passande belysning på vägen.  

 

Sibyllavägen 

Vägen fungerar som en sekundär väg där det möjliggörs 

parkering på de gröna ytorna längs med vägen vid varma 

sommardagar när många vill ner till stranden.  

Utformningen av Sibyllavägen kommer styras av dess 

funktion som sekundär väg och ska utgå efter 

standardmått för att hålla nere hastigheterna och inte 

fungera som genomfartsgata för trafik som ska ner till 

stranden. Vägen ska ligga högt i förhållande till parken 

för att dagvatten inte ska ansamlas. Kommunen ska ta 

över huvudmannaskapet och anordna passande 

belysning.  
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Hotellet 

Hotellet ska tillåtas att ta plats visuellt och fungera som 

ett nytt arkitektoniskt inslag i Mellbystrand, men också 

bygga på Mellbystrands befintliga identitet. Fasaden 

ska bestå av trä eller trä tillsammans med flera olika 

material. Färgsättningen ska vara naturlig och utgå från 

det kringliggande dynlandskapet och den lokala 

färgtraditionen.  

Hotellet ska vara högt med stor exponering i samhället 

och fungera som en blickpunkt. Byggnaden ska brytas 

ned i olika volymer och ha indragen takvåning för att 

skapa ett varierat uttryck. Den nya bebyggelsen ska 

utformas för att möta både de som kommer från 

stranden och de från centrum.  

Bottenvåningen ska tydligt markeras för att ge 

bebyggelsen upplevelsen av en mänsklig skala. Vägen 

ner till hotellet ska utformas med material som gör att 

cyklister och gående har förtur. Hotellets uteplats ska 

utformas så det blir tydligt att det fortfarande är möjligt 

för allmänheten att röra sig i nord-sydlig riktning 

framför hotellbyggnaden.  

Hotellet ska stärka Mellbystrands identitet som badort 

och besöksmål. Hotellet kommer skapa arbetstillfällen 

och innebär fler besökare till Mellbystrand, vilket i sin 

tur ger större underlag till övrigt näringsliv så att 

centrum kan utvecklas.   
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Gestaltningsprinciper 

Kommunen har i detta dokument tagit fram gestaltningsprinciper för den tillkommande bebyggelsen i 

Mellbystrands centrumområde. Dessa tar utgångspunkt i de övergripande kvalitetsprinciperna. 

För de tillkommande byggnaderna och allmänna platserna inom planområdet gäller följande 

gestaltningsprinciper, här uppdelade efter kategorier:   

 

Kvartersmark  

Bostadsbyggnader  

- Bebyggelsen ska bestå av flerbostadshus 

- Flerbostadshusen ska inte vara identiska utan skilja i utförande och volym 

- 2-4 våningar, 4 våningen tillåts endast med inskjutande fjärde våning (från öst/Kustvägen) 

- Högsta tillåten höjd för bebyggelse är 15,0 meter nockhöjd 

- Högsta tillåten nockhöjd för komplementbyggnader är 4,5 meter 

- För de kvarter som gränsar ut mot Kustvägen ska bottenplanet utformas för att kunna inrymma 

lokaler, vilka kan inredas som bostad tills intresse för lokaler finns 

- Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med ovanliggande våningar  
- Byggnaderna ska anpassas för att fasad mot torget samt mot Kustvägen söderut ska fungera 

som entréer in i centrum  

- För de fasader som gränsar ut mot Kustvägen ska entréer placeras ut mot Kustvägen & torget 

- Entréer ska läggas i nivå med markplanet 

- Fasader mot Kustvägen ska brytas ned genom olika fasadmaterial, kulörer eller förflyttning av 

huslivet  

- Tak mot Kustvägen förses fördelaktigt med takfönster, takkupor, frontespiser eller dylikt 

- Fasaden ska utföras i trä eller trä i kombination med annat material såsom puts 

- Fasadens kulör ska ha anknytning till Mellbystrands nuvarande färgskala 

- Taken ska ha en matt karaktär 

- Gröna och blå tak, alternativt tak med solenergi eftersträvas 

- Gröna eller blå tak ska vara ett första alternativ för komplementbyggnader 

- Delar av väggar kan tas i anspråk för grönska 

- Lägsta grundläggningsnivå ska vara +4.5 meter (RH2000) vid vanliga grundkonstruktioner 

- Källare medges endast ifall vattentåliga grundkonstruktioner används 

- Bostäderna ska vara hyresrätter 

 

Utemiljö och parkeringsplatser 

- Parkering ska lösas inom respektive bostadsfastighet utifrån kommunens parkeringsnorm  

- Parkering ska utformas i sin helhet eller delvis med genomsläppligt material 

- Dagvatten ska i den mån det är möjligt fördröjas och omhändertas inom den egna fastigheten, 

ytor avsätts även på allmän plats 

- Gränsen mellan bostadsgården och allmänna ytor ska avgränsas med plank, mur eller häck 

- Gårdarna ska utformas med minst 30% med genomsläppliga material eller utformas för att 

möjliggöra biologisk mångfald och hållbar dagvattenhantering på andra innovativa sätt 

- Gårdarnas utemiljö ska anläggas så att de bemöter grönskan i angränsande park med egen 

grönska 
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Hotellbyggnad 

- Bebyggelsen ska skiljas från övrig bebyggelse i Mellbystrand i höjd och utformning 

- Byggnaden ska ha nivåskillnader 

- Entrévåning ska vara förhöjd jämfört med ovanliggande våningar 

- Översta våningen ska utföras indragen  

- Balkonger ska placeras mot sanddynorna och havet 

- Byggnaden ska ha träfasad eller en fasad i kombination av trä och andra material 

- Fasadutsmyckningar som skapar variation i fasaden ska finnas 

- Byggnaden ska ha en färgsättning med ljusa kulörer med hänsyn till Mellbystrands färgskala 

- Källare medges endast ifall vattentålig grundkonstruktion används 

- Hotellparkering ska utformas med inslag av grönska som kan fungera som dagvattenhantering 

- Hotellets uteplats ska utformas så att det är tydligt att ytan framför dynorna är till för 

allmänheten 

 

Allmän plats  

Park- och grönytor   

- Park och grönytor ska inrymma flera olika typer av aktivitetsområden för olika åldersgrupper, 

såväl yngre som äldre ska kunna utföra en fysisk aktivitet i området  

- Lekplatser ska tillåtas ta plats i det offentliga rummet och utformas estetiskt tilltalande 

- Parkmarken ska utformas som en multifunktionell yta som samordnar rekreation, upplevelse 

samt dagvatten- och skyfallshantering  

- Parken ska delvis utformas skålformad för att fungera som översvämningsyta vid skyfall 

- Det ska finnas olika typer av sittplatser inom området där vi genom planteringar ska förlägga 

dessa i lä och skugga 

- Planteringar inom området ska huvudsakligen utgöras av traditionella kustväxter 

- Grönytan i söder ska utformas för att bibehålla den biologiska mångfalden 

- Lekplatsen ska lokaliseras med tydlig koppling till torget. 

- Planteringar av buskage och träd ska belysas med omsorg för att öka trygghetskänslan 

- Lekplatser, torget och offentlig konst ska belysas 

Torget  

- Torgbildning ska ta hänsyn till utblickar från Strandhotellet ner mot stranden 

- Torget ska möjliggöra för eventuella uteserveringar 

- Sittplatser ska finnas tillgängliga 

- Parkering ska kunna ske periodvis på delar av torget (Vid exempelvis större arrangemang)  

- Plats för offentlig konst ska möjliggöras 

Gata och parkeringar 

- Sibyllavägen ska placeras högt så att dagvatten kan tas emot av parkytan 

- Parkeringsplatserna ska utformas i sin helhet eller delvis med genomsläppligt material  

- Parkeringsplatser ska omges av infiltrerbara ytor   

- Gångstigar genom parkmarken ska utföras med genomsläppligt material 

- Kollektivtrafiken ska placeras tillgängligt med tydliga stråk som leder till hållplatser 

- Gång och cykelvägar ska vara prioriterade med utformning som markerar tydligt gränserna 

mellan biltrafik och gc-trafikanterna 

- Kattegattleden ska prioriteras vid utformning av gaturummet 

- Gång- och cykelvägar samt busshållplats ska belysas 

- Armaturer och stolpar ska harmonisera med platsen och bebyggelsen  


