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INLEDNING 3

INLEDNING
Arbete med at t  ta f ram ett  Arki tektur-  och kul turmi l jöprogram som ett  t i l lägg t i l l  kommunens 
översiktsplan har påbör jats.  Arki tektur-  och kul turmi l jöprogrammet ska ta et t  samlat  grepp 
om frågor kr ing hur kommunen akt ivt  ska värna bef int l iga arki tektur-  och kul turmi l jövärden, 
samt vara et t  stöd för gestal tn ing i  nut id och framtid.  Planarbetet  för  kv Skansen har 
pågått  under en längre t id.  I  avvaktan på arki tektur-  och kul turmi l jöprogrammet har detta 
gestal tn ingsprogram för hela kvarteret  Skansen arbetats f ram.

SYFTE
Gestal tn ingsprogrammet är f ramtaget för  at t  samordna och säkra gestal tn ingen av al lmän 
platsmark som gator,  parker,  natur och torg,  samt ut formning och gestal tn ing av byggnader 
inom kvartersmark.  Det är de offent l iga rummen med sina väggar av byggnaderna som 
kommer at t  ge denna stadsdel  s in at t rakt iv i tet  och ident i tet .  Det är al l tså av yt tersta 
v ikt  at t  rummen mel lan husen gestal tas i  enl ighet med detta program. Gatorna beskr ivs 
med sekt ioner som innehål ler  mått ,  eventuel la gatuträd och ytskikt  samt byggnadernas, 
entréernas, plankens, häckarnas och växt l ighetens förhål lande t i l l  gatan. Stadsdelen 
ska ut formas som ett  tema med var iat ion;  inte för  rör igt  men inte hel ler  för  monotont. 
Gestal tn ingsprogrammet ger et t  tema för designen av de ol ika delområdena och de offent l iga 
rummen och ska föl jas i  s ina detal jer,  s in intent ion och sina färgpr inciper.  Var iat ionen 
skapas av var je enski ld byggherre med stor lyhördhet för  vad övr iga byggherrar gestal tar 
inom samma område el ler  gata.  Stadsdelens karaktär kommer al l tså at t  vara et t  symbiot iskt 
samspel mel lan det offent l iga rummets gestal tn ing,(som kommunen ansvarar för) ,  och 
bebyggelsen (som de enski lda byggherrarna ansvarar för) .

MÅL
Programmet har t re mål:

1.  Social  hål lbarhet l igger t i l l  grund för områdets gestal tn ing.  I  det ta 
Gestal tn ingsprogram framgår det på vi lket  sät t  hål lbarheten är konkret iserad. Det 
beskr iver därför i  detal j  hur gestal tn ingen av gator,  torg,  byggnader och avgränsning 
mot kvartersmark bör ut formas för at t  skapa en hål lbar stadsdel .

2.  At t  a l la som medverkar i  arbetet  med at t  ut forma och bygga den nya stadsdelen ska 
ha en gemensam bi ld av design- och kval i tetskraven vad gäl ler  mark och byggnader.

3.  At t  under lät ta tydl ig kommunikat ion och samarbete mel lan exploatörer s insemel lan 
och med kommunen, i  a l la skeden.

STATUS
Gestal tn ingsprogrammet behandlar såväl  a l lmän mark som kvartersmark.  Programmet utgör 
et t  komplement t i l l  detal jp lanerna och kommer at t  utgöra under lag i  o l ika överenskommelser 
el ler  avtal  mel lan inblandade parter för  at t  säkerstäl la design, genomförande och ansvar.
Programmet ska också användas som en handbok för de ol ika byggherrarna inom 
planområdet för  at t  under lät ta i  bygglovskedet.  I  et t  senare skede kan också ansvar iga för 
den framtida förval tn ingen av området det v i l l  säga de framtida bostadsrät tsföreningarna, 
pr ivata fast ighetsägare,  bostadsbolag och Simrishamns kommun använda programmet som 
en i l lustrat iv handbok. Gestal tn ingsprogrammets status kan ski f ta ut i f rån det som beskr ivs 
under mål och syf te,  f rån formel l t  avtalsunder lag t i l l  informat ion el ler  handbok.

MEDVERKANDE
Gestal tn ingsprogrammet har tagi ts f ram av plan- och bygglovsenheten, planarki tekt  Grace 
Gustavsson, planarki tekt  L inda Larsson, enhetschef Anna El iasson, i  samråd med övr iga 
enheter inom Samhäl lsbyggnadsförval tn ingen, Simrishamns kommun.
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1.

HISTORIK

Programområdet dominerades fram t i l l 
och med 1970-talet  av garver i industr in 
Ehrnbergs & Sons Läderfabr ik,  som 
under en per iod sysselsat te 660 
anstäl lda och var internat ionel l t  kända 
för s ina produkter.  Spåren från kvarteret 
Skansens histor ia f inns f rämst i  marken. 
Det f inns järnvägsräls f rån st ickspåren 
som ledde in i  området,  växlar och 
industr ideponier.  Inga byggnader 
har kunnat bevaras då läder-  och 
kemikal iehanter ing s l i t i t  hårt  på dem. 
Gatustrukturen och namnen på gatorna 
bör bevaras då de t i l lsammans med 
garver imuseét är de sista spåren från 
Simrishamns garver iepok.

OMRÅDET IDAG

Skansenområdet är et t  at t rakt ivt  utveckl ingsområde i  Simrishamn. Det är et t  central t  läge 
som angränsar t i l l  et t  naturreservat och l igger på gångavstånd t i l l  hamnen och havet. 
Området har på grund av s in stor lek,  c i rka 9,5 ha, och si t t  läge, i  anslutning t i l l  s tat ionen, 
en stor potent ia l  för  at t  utvecklas t i l l  et t  at t rakt ivt  b landstadskvarter.

I  dagsläget f inns en detal jp lan för detta område som medger al lmän platsmark i  form av 
park/planter ing och kvartersmark för  industr iändamål.  Området har aldr ig bl iv i t  fu l l t  utbyggt 
och ger et t  intrycket av at t  vara en skräpig och igenvuxen plats,  där en del  av området 
används som båtuppstäl ln ingsplats.  Området gränsar t i l l  Järnvägen i  norr,  Ehrenbergsvägen 
i  söder,  Branteviksvägen i  öster och av Kv. Bruket i  väster.  Utveckl ingen av Skansenområdet 
kräver et t  ianspråkstagande av grönytor som omfattas av r iksintressen för rör l igt  f r i luf ts l iv 
och tur ism (4 kap2 § MB) och r iksintresse för kustzon (4 kap 4 § MB).  I  sydöstra delen 
av området f inns en känd fornlämning som består av en häl l r is tn ing. Omvandl ingen från 
industr iområde t i l l  b landstad ska ske etappvis,  Bef int l iga verksamheter ska ges möj l ighet 
at t  f innas kvar under utbyggnadst iden. Den första etappen bl i r  t ro l igtv is i  nordväst,  fö l j t 
av en andra etapp som omfattar Garvaren 13, på obebyggd mark.  Föl jande etapper kan 
genomföras när respekt ive markägare har intresse av at t  säl ja marken och det f inns en 
exploatör.

BAKGRUND

PLANOMRÅDET - HISTORIK TILL DAGSLÄGE

Inifrån fabriksverksamheten Ehrnberg och Son Läderfabrik.
(Bild från Österlen Museum)

Bilder från planområdet 
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VISION

Målet är at t  utveckla Skansenområdet t i l l  en levande och integrerad stadsdel  med nya 
mötesplatser.  Där utbyggnad för blandstad möj l iggörs med en stor var iat ion av at t rakt iva 
boendemil jöer.  Den nya bebyggelsen ska anpassas t i l l  s tadens skala och kul turmi l jövärden. 
Utveckl ingen av området ska ske som en del  av kommunens vis ion om t i l lväxt  och ökad 
inf lyt tn ing med ansvar för  en långsikt igt  hål lbar samhäl lsutveckl ing.  Landskap och gröna 
värden ska utvecklas och bevaras för at t  skapa en grön stadsdel .  Öppna dagvattensystem 
ska arbetas in som en natur l ig del  i  de al lmänna stråken som vägar,  parker och 
naturområden.

2.

ÖVERORDNAD GESTALTNING

VISION OCH STRUKTURER

Illustrationsplan av Anna Bartels
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RUMSLIG KVANTITET/KVALITET

”Kval i tet  utgår i f rån at t  skapa närhet och interakt ion mel lan människor och ol ika typer av 
akt iv i teter.  Det görs genom att  skapa stråk och täthet i  s innl igt  t i l l ta lande mi l jöer v i lket  är  en 
förutsät tn ing för at t  skapa levande och social t  inkluderande mi l jöer.” 

Utformningen av våra mi l jöer påverkar även människans beteende, v i lket  är  v ikt igt  at t  tänka 
på i  dagens samhäl le där v i  v i l l  ändra beteende för at t  minska mi l jöpåverkan.

Rumsl ig kval i tet  handlar om mer än bara estet ik,  Det handlar även om komfort  och möj l ighet 
t i l l  akt iv i tet  -  v i lket  skapar anledningar för  människan at t  röra s ig i  det  offent l iga rummet, 
då v insterna är många med et t  levande stadsl iv.  Det ger god mental  och fysisk fo lkhälsa, 

Samma bild utan människor ger ett öde 
intryck. Att bygga stad innebär att bygga 
för människor.

Visionskollage för Skansen, skapat av 
planarkitekt Grace Gustavsson.

mindre mi l jöbelastning, 
genererar t i l l  f ler  ekonomiska 
transakt ioner och inspirerar 
t i l l  kreat iv i tet  och innovat ion. 
Stadsl ivet  påverkas al l tså av 
antalet  människor och hur 
lång t id som spenderas i  det 
offent l iga rummet.  Större 
mångfald med en blandning 
av funkt ioner skapar stadsl iv. 
Även en god def in ierad 
rumsl ighet där platser är väl 
avgränsade och gestal tade 
ut i f rån människanns sinnen ger 
kval i tet ,  och det är detta som 
är målet  med Skansenområdet.



De-
taljer 
och 
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DETALJRIKEDOM I ÖGONHÖJD

Detal j r ikedom är en annan aspekt som skapar kval i té.  Stor var iat ion på detal jer  och 
utsmyckning ger at t rakt iva offent l iga rum. Mängden detal jer  ska stämma överens med den 
hast ighet som människan rör s ig i .  Människan har et t  behov av et t  nyt t  intryck var f järde 
sekund, annars bl i r  v i  ut t råkade. Detal j r ikedomen på våra fasader skapar även l ivet  på gator 
och torg.  Forskning visar at t  det  sker s ju gånger så många akt iv i teter f ramför intressanta 
byggnader än tr ista (Close encounters wi th bui ld ings,  Gehl m.f l . ) .  Med andra ord dödar dål ig 
gestal tn ing,  at t rakt iv i teten och l ivskval i tén i  våra stadsrum.

Det f inns direkta samband mel lan hög arki tektonisk kval i tet ,  at t rakt iv i tet  och ökat 
ekonomiskt  värde. Höga rumsl iga kval i teter påverkar l ivet  utomhus och på så vis skapar 
det även bättre förutsät tn ingar för  handel .  Hus och områden som visar på hög rumsl ig och 
arki tektonisk kval i tet  st iger of ta i  värde över t iden. Ti l l  sk i l lnad från områden som visar 
på låg kval i tet ,  som br ister i  mänskl iga dimensioner och sl i ts for tare.  Det är al l tså en god 
invester ing at t  röra s ig över kval i tetsgränsen när v i  ut formar vår byggda mi l jö. 
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ARKITEKTUR MED MÄNNISKAN I  FOKUS

Människan som utgångspunkt -  Vi  måste utgå från människan och hur hen upplever s in 
omgivning. Det är först  när v i  har kunskap om människans fysiska och sociala behov som vi 
kan veta hur en ska skapa god l ivskval i tet  i  våra mi l jöer. 

Människan behöver röra på sig och få rät t  mängd st imulans och sinnesintryck för  at t  må 
bra.  Därför ska ut formningen av vår bebyggda mi l jö utgå i f rån mänskl iga s innen och behov. 
Här bl i r  skalan på de offent l iga rummen vikt iga,  då det är skalan som göra at t  v i  upplever 
rummen som tr ivsamma, och det som gör at t  v i  kan tyda mötande ansiktsut t ryck tvärs över 
gatan. Al l tså påverkar skalan den sociala interakt ionen i  rummen.

Skalan i den fysiska miljön påverkar våra möjligheter till social kontakt och stimulans. (Illustration från Livet mellan husen, Gehl)

MIKROKLIMAT MELLAN HUSEN

Väl avgränsade rum formade ur et t  mänskl igt 
perspekt iv med jämn hög bebyggelse och svängda 
gator och gränder skapar et t  bät t re mikrokl imat.  Här 
bryts v indar istäl let  för  at t  fångas upp vi lket  är  fa l let 
med hög bebyggelse el ler  långa raka gator.

Kvarteret  Skansen kommer at t  innehål la många 
ol ika typer av bebyggelse. För at t  skapa en at t rakt iv 
utemi l jö ska markprojekter ing,  med vegetat ion, 
v indfång med mera redovisas i  bygglovsskedet 
för  områden som l igger i  anslutning t i l l  långa raka 
gator el ler  som innehål ler  punkthus med f ler  än 3 
våningar.

Mikroklimat hämtad från Livet mellem Husene, Gehl.
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BEBYGGELSESTRUKTUR OCH FUNKTIONER

Skansen ska samspela med omkringl iggande kvarter,  områdets struktur ska vara 
sammanhängande och utgå från en mänskl ig skala.  Ol ika typer av bostäder i  o l ika stor lekar 
ger goda förutsät tn ingar för  en blandad social  struktur.  Med en blandad social  struktur 
ges det förutsät tn ingar för  en hål lbar social  struktur ef tersom ol ika åldrar och sociala 
ski l lnader ber ikar mi l jön och skapar social  balans i  et t  område. Dessutom bl i r  det  en bättre 
ekonomisk balans ef tersom områdets service och förskola belastas jämnare över t id.  De 
var ierade bostadsgårdarna inom Skansen utgör en grund för et t  var ierat  bostadsutbud. 
Bostadsstor lekarna ska få en spännvidd från små enrumslägenheter t i l l  s törre radhus. 
Var iat ionen befästs i  detal jp lanerna genom att  o l ika delar ges ol ika karaktär: 

• 	 punkthus med anpassade gröna vindskyddade utemi l jöer

• 	 stadsmässiga kvarter med f lerbostadshus, LSS-boende, äldreboende, och kontor i  t re 
t i l l  fem våningar som har möj l ighet t i l l  but iker,  caféer och andra småskal iga publ ika 
verksamheter i  bot tenvåningarna

• 	 småstadskvarter med smala gator och blommande trädgårdar bakom plank

• 	 mark ska avsättas t i l l  förskola och eventuel l  lågstadieskola

• 	 lokaler med försäl jn ing av skrymmande varor,  garage, mindre verksamheter 
med få kundbesök, som en skyddande zon mot hamnens verksamheter och dess 
t i l l far tsvägar. 
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Bebyggelsen är högst närmast kvarteret  Bruket och bl i r  gradvis lägre ner mot havet.  De 
offent l iga rummen; gatorna torgen och parkerna, binder samman stadsmil jön och kan ge en 
stark gemensam ident i tet  t i l l  området.  Lädergatan kommer at t  utgöra huvudstråket genom 
området.  Platsbi ldningar,  torg och fondmotiv bryter upp gatans längd i  mindre delar och 
ger en välbehövl ig rytm som samverkar med gatans ol ika gestal tn ing.  Visuel la stråk med 
utbl ickar ned mot havet,  leder ner mot Branteviksvägen och hamnen. I  fonden av dessa 
visuel la stråk bör det f innas en sol i tär ;  en byggnad som utmärker s ig genom si t t  formspråk 
el ler  en plats med träd, blommande perenner och bänkar.  Sol i tären utgör både et t  r ik tmärke 
och en tavla.

SIKTLINJER

Med områdets kustnära läge 
är möj l igheterna stora för  at t 
skapa kontakt  med havet. 
Placer ingen av områdets gator 
har anpassats t i l l  de vyer 
och sikt l in jer  som f inns.  Som 
i l lustrat ionen visar är den 
tänkta bebyggelsestrukturen 
generös med utbl ickar både 
mot havet och in mot centrum.
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GATURUM

GATOR

Klassiska gator är at t rakt iva för  både besökare och boende. De ska gestal tas ur de gåendes 
perspekt iv och humanist iska upplevelsevärden ska pr ior i teras.  Gatorna i  stadsdelen ska 
anpassas t i l l  s in uppgi f t  och bi larna ska ta s ig f ram på de gåendes vi l lkor.  Gatunätet 
ska vara sammanhängande och återvändsgator ska undvikas.  Gaturummen ut formas 
generel l t  med utgångspunkt f rån den klassiska staden med hus sida vid s ida i  gatul iv el ler 
sammanbyggda med plank. 

Offent l iga platser och gatumi l jöer gestal tas med en hög arki tektonisk kval i tet  med fokus 
på rumsl ighet och mänskl iga möten. Staden ska planeras så at t  de boende och besökare 
känner s ig t rygga och lät t  får  ögonkontakt .

Växt l ighet och byggda delar såsom huskroppar och plank ska skapa tydl iga rum och en int im 
upplevelse.  En promenad genom denna stadsdel  ska bestå av en sekvens av vackra rum. 
Tydl iga gränser mel lan pr ivat  och offent l igt  ger också trygg informat ion om var man som 
besökare kan vistas utan at t  överträda någon gräns. Inom området ska det skapas torg, 
fondmotiv och platser som al la ska ut formas indiv iduel l t  ut i f rån platsens förutsät tn ingar, 
syf te och ident i tet  i  enl ighet med detta program.
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GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Gång- och cykel t raf iken får en genomtänkt grundstruktur f rån bostadsområdena söder om 
järnvägen via kvarteret  Skansen genom stat ionsområdet och vidare in mot de centrala 
delarna av Simrishamn. Detta kommer at t  under lät ta för  de boende inom området och i 
Simrishamns södra delar at t  ta s ig t i l l  s tat ionen. 

Mel lan t rädgårdarna och över de gemensamma gårdarna komplet terar grusade strädden 
traf iknätet .  Trot toarer tar  v id i  gaturummen och leder v idare ant ingen via gator el ler  gång- 
och cykelvägar.  St igar och gång- och cykelvägar l jussätts med lågt  p lacerad belysning så at t 
en t rygg och int im känsla skapas. Si t tp latser placeras i  första hand i  f ickparker och på torg 
som rörelsestråken passerar.  Fickparker och torg gör ”konstpauser”  i  gatunätet  ef tersom 
en väg el ler  et t  gångstråk al l t id har en r iktning medan torget och parken är en målpunkt. 
Si t tbänkar är en av många ol ika sorters målpunkter och betonar på så vis upplevelsen av 
en plats.  Cykl ing är pr ior i terat  på ol ika sät t  och rår över bi l t raf iken i  gatumi l jön.  Markerade 
överfarter,  väjningspl ikt  för  b i lar,  samt r ik l igt  med cykelparker ingar ger cyklarna högre 
status jämfört  med bi l t raf iken. Stor omsorg ska läggas vid at t  t i l lhandahål la en mångfald 
av cykl ingskval i téer.  Separata cykelvägar leder genom området och ska utgöra en del  av 
stomnätet  för  cykelpendl ing in mot centrum. 
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PARKERING

CYKELPARKERING

Stadsdelen kommer at t  ha cykelparker ing längs gatorna och på torgen så at t  cykl ister enkel t 
kan besöka området och parkera där de behöver.  Pr ivat  cykelparker ing på kvartersmark 
sker både i  låsbara förråd, cykelskjul  och i  cykelstäl l  på gården, samt inne i  husen så at t 
cyklarna står t ryggt. 

BILPARKERING

Utefter gatorna ska inte f innas parker ing utan parker ing ska ske på grusade el ler  stensatta 
torg på kvartersmark.  Parker ingsytorna ska omgärdas av grönskande häckar el ler  p lank 
samt högväxande träd. Grusytor ger bra inf i l t rat ion för  dagvatten och är mjuka, t rädgårdsl ika 
ytor.  Parker ingarna ska vara vackra t rädgårdsrum när bi larna inte är där och utgöra en del 
av gårdens grönska. Grusytorna bör beläggas med frakt ionerna 0-16 så at t  ytan packas och 
bl i r  re lat ivt  hård.

YTSKIKT
Ytskikten utgör stadens golv och har förutom en estet isk uppgi f t  även en vikt ig vägledande 
funkt ion som kan visas genom att  o l ika användning av det offent l iga rummet får  o l ika 
markbeläggning. Genom att  väl ja inf i l t rerande ytskikt  gynnas dagvattenhanter ingen i 
området.  Tidlösa, enkla mater ia l  som gatsten, asfal t ,  betongplat tor  och grus utgör bas 
i  markbearbetningen. Inslag av natursten betonar v ikt igare platser el ler  utgör mindre 
inslag i  gatans rum, t i l l  exempel längs fasader.  Dessutom ska järnvägsrälsen tas t i l l 
vara och användas som utsmyckning i  gaturummet för  at t  v isa på Skansens histor ia som 
industr iområde. 
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INSPIRATION - BELYSNING

1. GATA I HAGA, GÖTEBORG 2. HYDE PARK, LONDON

3. BELYSNING SKYLTFÖNSTER PÅ 
REDBERGSVÄGEN, GÖTEBORG

4. VERTIKAL BELYSNING MED FÄRG

BELYSNING
I  Sver ige är det mörkt  stora delar av året ,  därför är det v ikt igt  at t  belysningen av 
utemi l jöerna skapar t r ivsel .  Belysningen i  Skansenområdet ska bidra t i l l  et t  t i l l ta lande 
estet iskt  ut t ryck,  vägleda och skapa trygghet.  Detta gäl ler  för  de urbana mi l jöerna, gator och 
torg,  samt för  de gröna mi l jöerna, parker och stråk. 

I  stadsrummet ska belysningen r iktas ut  mot gaturum och torg samtidigt  som de lyser upp 
fasader och entréer.  Belysning i  grönska ska bidra t i l l  at t  rummet upplevs som inbjudande 
även under kväl lst id.  L juset ska placeras och r iktas på så vis at t  det  ger en känsla av 
säkerhet at t  v istas längs stråken och på platserna. Belysning från skyl t fönster är et t  bra 
exempel på en bidragande faktor t i l l  t r ivsamma stadsrum. Genom att  p lanera för  b landstad 
och få in funkt ioner av kontor och handel  kan dessa bidra t i l l  belysningen av stadsrummet 
medan bostäderna ger et t  l iv  i  området ef ter  arbetst id. 

En annan vikt ig funkt ion med belysning är at t  använda den som ett  verktyg för  at t  forma 
lekful lhet  i  s tadsrummet.  Färg,  form och mönster genom belysning uppskattas of ta av både 
vuxna och barn och kan även bidra t i l l  den konstnär l iga gestal tn ingen av rummet.

I  de smala gatorna ska belysningen placeras lågt  c i rka t re t i l l  fyra meter upp från marknivån 
och gärna på fasad. Det skapar en int im och småstadsl ik stämning när l juset spr ids både 
direkt  f rån armaturen, men även indirekt  v ia den delv is belysta fasaden. I  de bredare 
gatorna fästs armaturen på stolpar på något högre höjd än på smågatorna cirka sex t i l l 
s ju meter.  Detta för  at t  understryka ol ikheterna i  gatornas karaktär.  Det är dock v ikt igt  at t 
belysningen inte hamnar för  högt och bl i r  för  d i ffus. 
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VÄXTLIGHET
Växt l igheten ska forma rum t i l lsammans med den byggda mi l jön.  Träd, häckar,  staket,  p lank 
samt eventuel la uthus har et t  symbiot iskt  förhål lande i  stadsmi l jön och formar t i l lsammans 
med bostadshusen både gatorna och gårdsrummen. Häckar och plank utgör länkar mel lan 
husfasaderna, knyter samman gatan och bi ldar samtidigt  en tydl ig gräns mel lan offent l igt 
och pr ivat .  Träden är ef ter  husen det v ikt igaste rumsskapande elementet  i  staden. De ger 
även vindskydd, skugga på sommaren och vackert  grenverk på vintern.  Gröna takträdgårdar, 
väggar med klät terväxter och f ickparker uppmuntras. 

ALLMÄNNA GRÖNYTOR

Det planeras f lera al lmäna platser för  sociala akt iv i teter.  Somliga ytor k l ipps och upplåts 
för  bol lspel ,  hundrastning och picknick med mera. Andra ytor s lås någon gång per år och 
utgör ängar.  Områdets torg och parker kommer at t  b idra t i l l  at t  människor möts på et t 
prest igelöst  sät t .  Et t  utomhusgym, boulebanor,  samt lekplats för  barn i  o l ika åldrar skapar 
många t i l l fä l len t i l l  möten i  parkmi l jö.  Det större torget i  anslutning t i l l  s tat ionen bl i r  en 
saml ingsplats där människor f rån al la delar av Simrishamn träffas och kanske kan ta en f ika 
ef ter  jobbet el ler  skolan. 
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Uppvuxen vegetat ion ska i  stor utsträckning bevaras och nya trädrader,  a l lér,  parkstråk ska 
t i l l föras för  at t  skapa en grön stadsdel . 

Al léträd ska vara av högväxande sort  och ska på sikt  b i lda tak över gaturummet.  De ska 
stammas upp t i l l  en höjd av t re t i l l  fyra meter så at t  t raf ik och gående kan röra s ig f r i t t  under 
t rädkronorna. På torgen kan vårblommande träd el ler  höströt t  b ladverk ge iögonfal lande 
färger.  Även träd och klät terväxter inne på tomtmark kan ha stor betydelse för gaturummet 
om de placeras v id tomtgräns mot gata.  Stor omsorg ska läggas på at t  bevara bef int l iga 
t räd. Framföral l t  ska karaktärsträd sparas i  gaturummet och komplet teras med i  huvudsak 
lövträd. Fasadklät t rande växter kan utgöra ident i tetsskapande inslag i  gaturummet och bör 
väl jas med tanke på fasadernas färg och gatans ident i tet .

Element i  landskapet som uppvuxna träd ses som värdeful la för  områdets estet iska ut t ryck 
samt inbjuder t i l l  lek för  barn.  Dessa element bör även skyddas i  detal jp lan och med vi te i 
exploater ing. 

Torg och f ickparker inom området ska ha enkel  karaktär.  Torgytorna är belagda med 
grus el ler  gatsten och marken närmast byggnadernas fasader stensätts med gatsten 
el ler  kul lersten. Fickparker och torg är ”konstpauser”  i  gatunätet  ef tersom en väg el ler 
et t  gångstråk al l t id har en r iktning medan torget och platsen är en målpunkt.  Det f inns 
många ol ika sorters målpunkter som ett  torg kan rymma, t i l l  exempel s i t tp latser,  sopkorgar, 
anslagstavlor el ler  l iknande.Även torgytan i  s ig kan vara en målpunkt i  form av någon 
ordnad akt iv i tet  som en marknad el ler  musikframträdande. Torgen har s insemel lan ol ika 
karaktär och stadsmässig uppgi f t .  Placer ingen av byggnadernas bostadsentréer skapar 
torgets atmosfär av halvoffent l igt  e l ler  offent l igt .  Husens entréer ska vetta mot torg och 
platsbi ldningar för  at t  skapa folk l iv  och offent l ighet.  But iksentréer vänds al l t id mot torg el ler 
gata av samma anledning. 

Ett  utomhusgym, boulebanor,  samt lekplats för  barn i  o l ika åldrar skapar många t i l l fä l len t i l l 
möten i  parkmi l jö.  Naturområdena i  och kr ing Skansen har stora kul turel la och biologiska 
värden. St igar i  omgivande områden knyts ihop med gator och gångvägar i  p lanområdet 
och kommer at t  ge et t  f löde mel lan de ol ika naturområdena. Detta kommer at t  under lät ta 
för  boende och besökare at t  ta del  av de rekreat iva värden som f inns i  och kr ing kvarteret 
Skansen. 

PLANK, HÄCKAR OCH MURAR

Plank ska vara stadsmässiga, målade och cirka 1,60 meter höga. Öppningar för  gående ska 
vara maximalt  1,2 meter och förses med port  e l ler  gr ind och öppningar för  b i lar  ska vara 
maximalt  3,0 meter och ha en över l iggare på 2,5 meters höjd,  om inte lastbi lar  behöver ha 
t i l lgång t i l l  infarten. Staket ska uppföras där det på grund av markförhål landen inte går at t 
p lantera häck i  tomtgräns. Stödmurar som tar upp nivåski l lnader ska vara högst 1,0 meter. 
Vid högre nivåski l lnader ska f lera murar byggas och på så vis fördela höjdski l lnaden i  f ler 
o l ika etapper.  Murar upp t i l l  1,6 meter kan t i l låtas om de putsas, ut förs av natursten el ler 
tegel . 
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TRÄDGÅRDAR TILL ALLA BOSTÄDER

Trädgården är v ikt ig för  såväl  radhus och vi l lor  som f lerbostadshus. De gemensamma 
gårdarna ut formas som en trädgård med vackra gröna rum för lek,  odl ing och samvaro. 
Högväxande träd ger behagl igt  tak över gårdsmi l jön samt insynsskydd mel lan bostadshusen. 
Inne i  lägenheterna kan et t  solbelyst  t räd ge indirekt  l jus,  vackert  skuggspel  och färgr ika 
årst idsväxl ingar.  Träd kan ge skugga på sommaren så sovrummet förbl i r  sval t  och utgöra et t 
skydd mot isande vindar på vintern.  Ät l iga f rukter,  bär och örter,  b lommande och doftande 
buskar ska vara vanl iga inslag på de gemensamma gårdarna. De pr ivata t rädgårdarna 
ska l igga i  skydd bakom husen. Trädgården ska vara en del  av den pr ivata bostaden fast 
utomhus. Häckarna ska vara höga för at t  ge insynsskydd. 
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KLIMATREGLERANDE PLANTERINGAR

Fysisk planer ing ska se t i l l  människors t r ivsel  och välbef innande. Vegetat ionens förmåga 
at t  reglera k l imatet  och mi ldra extremer beror på f lera faktorer.  Genom att  designa 
med växt l ighet f inns det möj l ighet at t  påverka exempelvis v indhast ighet,  sol-  och 
skuggförhål landen, temperatur och luf t fukt ighet.  Vindskydd och läplanter ingar fy l ler  många 
funkt ioner.  I  Sver ige är temperaturerna låga under stora delar av året .  När temperaturen går 
över t io grader bör jar  svenskarna si t ta utomhus och då i  på platser som l igger i  lä.  Det är 
därför v ikt igt  at t  skapa uteplatser som ger möj l ighet t i l l  det ta.

Där v inden inte kan brytas med hjälp av bebyggelse i  Skansen kommer vegetat ion at t 
behöva användas. Planter ingar ska ut formas så at t  deras funkt ioner som lä kan kombineras 
med estet ik och andra nödvändiga funkt ioner såsom dagvattenhanter ing.

En läplanter ing ska si la luf ten och 
inte lyf ta den. Ett  hel t  tät t  v indskydd 
ger en stor v indreducer ing direkt 
bakom sig men ger samtidigt  upphov 
t i l l  en kraf t ig turbulens, medan en 
delv is genomsläppl ig planter ing 
ger et t  förhål landevis mindre men 
jämnare vindskydd över et t  större 
område. Användandet av en al lé 
el ler  t rädrad utan undervegetat ion 
är inget bra sät t  at t  skapa när lä 
och kan i  stäl let  ge upphov t i l l  en 
tunneleffekt  där v inden pressas 
samman under t rädkronorna. Detta 
kan leda t i l l  ökad vind på läsidan.
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INSPIRATION - DAGVATTENSYSTEM

AVVATTNING I RABATTER UNDERLIGGANDE 
INFILTRATIONSMAGASIN

ANPASSAT VÄXTMATERIALNIVÅSKILLNADER

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Träd och planter ingsytor har 
f lera ol ika funkt ioner som al la är 
ekosystemtjänster:

• 	 föroreningsf i l ter

• 	 rekreat ion och folkhälsa

• 	 kl imatut jämning

• 	 biodiversi tet

• 	 insynsskydd

• 	 pedagogik

• 	 pol l iner ing

Det f inns andra ekosystemtjänster som 
kan ge et t  mervärde t i l l  Skansen som 
stadsdel . 

• 	 Gröna väggar och tak ger bättre 
energibalans och kl imatskydd 
hela året .

• 	 Gröna gårdsmi l jöer ger mer 
t i l l ta lande mötesplatser och en 
bättre mi l jö för  barn

• 	 Genom att  skapa födo- och boplatser för  d jur l ivet  som vattenytor,  b iodl ingar,  bon och 
holkar så kan en större mångfald skapas.

• 	 Genom att  använda inhemskt växtmater ia l  så minskas r isken för påverkan på 
naturreservatet  Tjuvasten.

• 	 Skapa en öppen dagvattenhanter ing.

• 	 Stadsodl ingar på innergårdar och tak ger spontana möten.

Dagvatten

Dagvatten ska inf i l t reras i  så stor utsträckning som möj l igt  lokal t  v ia genomsläppl ig 
markbeläggning, stenkistor samt et t  gemensamt dagvattensystem. Gatorna har krossdiken 
el ler  brunnar se under rubr iken ”Gatusekt ioner” .  Dagvattnet r inner t i l l  s törsta delen 
natur l igt  mot havet och fördröjs längs vägen i  anpassade rabatter och under l iggande 
inf i l t rat ionsmagasin.  I  området bör det f innas någon typ av vat tenlek.  Det f inns stora 
pedagogiska vinster med at t  ha dagvattnet nära bebyggelsen och vid et t  v ikt igt  rörelsestråk. 
Skyl tar  med informat ion om vattnets hanter ing och betydelse för naturen och havet kan ge 
en fördjupad insikt  i  vat tenfrågor för  boende och besökare. 
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KONST OCH KULTUR

Konstnär l ig gestal tn ing i  våra offent l iga rum kan vara en del  av ut formningen, och även 
bidra med en funkt ion.  I  v is ionen om Skansenområdet f inns en stadsmässighet med 
gator,  torg och platser som konsten kan förhål la s ig t i l l .  I  den norra delen f inns äldre 
järnvägsspår och en gammal spårväxel  som ska bevaras för at t  ge området s in kul turel la 
och platsspeci f ika ident i tet .  Här f inns potent ia l  at t  jobba vidare med l jus,  l jud,  färger el ler 
grönska för at t  bygga vidare på dessa platsspeci f ika element och höja områdets karaktär.

Inom området f inns en fabr ik där det produceras l im och färg -  ”Lyckebyhuset” .  Vi l jan är 
at t  bevara denna byggnad, som visar på områdets histor iska ursprung. Byggnaden i  s ig 
planeras som ett  magasin t i l l  Öster lens museum, som i  f ramtiden kan öppnas för besökare.

Det f inns önskemål f rån gymnasieungdomar om att  skapa et t  a l lakt iv i tetshus i  området, 
något som skul le kunna inrymmas i  Lyckebyhuset.

Platser som kan lämpa sig för  konstnär l iga inslag är de små torgen och det gröna stråket 
som visas i  kartan nedan. Tunneln under bussgatan i  norra delen av området skul le behöva 
rustas upp och skul le då passa för at t  dekoreras av någon ung, lokal  konstnär.
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Struktur och detal jer

Byggnaderna utgör väggarna i  gaturummet.  De ska ha et t  nära samspel med gatan: 

• 	 Byggnaderna ska ha en mänskl ig skala med en anpassad detal jer ingsgrad och 
var iat ion. 

• 	 Bostadsfönster ska inte s i t ta för  högt utan så pass nära t rot toaren och gatan så at t 
lägenhetens l juskäl lor  ger indirekt  l jus t i l l  gaturummet.

• 	 Entréerna ska ut formas så at t  de upplevs generösa och inbjudande. De bör markeras 
i  fasad på ol ika sät t  så at t  det  k lar t  f ramgår även på hål l  var man går in. 

• 	 För byggnader som placeras i  gatul iv ska entréer vändas mot gatan då det ger l iv  och 
rörelse i  gaturummet.

• 	 I  kvartersbebyggelse ska trapphus i  f ler fami l jshusen vara genomgående mel lan gata 
och gård.

• 	 Fasaderna ska ha en tydl igt  markerad sockel  som inte får  vara högre än 0,5 meter.

• 	 Färgsättningen av fasaderna ger gatan stor del  av s in karaktär och det är därför 
v ikt igt  at t  den samordnas. Se mer under rubr iken färgskala. 

• 	 Färgsättning ska ske trapphusvis för  at t  betona at t  det  är  ski lda byggnader som är 
placerade bredvid varandra.  På detta sät t  uppnås en stadsmässig,  vert ikal  indelning 
av gatans ”väggar” .

• 	 För kvartersbebyggelse är uppst ickande torn över takfot  t i l låtna generel l t  med en 
begränsning om 14 procent av byggnadsarean (BYA) för  radhus samt 8 procent för 
f lerbostadshus. På särski l t  angivna platser i  detal jp lanerna kan denna byggrät t  vara 
större.

• 	 Stadsbalkonger ska placeras mot gata och stora fami l jebalkonger mot gård. 

• 	 Utst ickande byggnadsdelar samt stadsbalkonger,  med en lägsta höjd mot gata på 3 
meter,  får  st icka ut  max 0,8 meter mot gata.

• 	 Ljussättningen bör ha et t  varmt sken och vara hemlik både inne och ute kr ing entrén. 

5.
UTFORMNING OCH GESTALTNING

BYGGNADER
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FÄRGSKALA
Huvudsakl igen ska områdets färgskala med jord- och tegel färger fö l jas,  se färgschema 
nedan, men det går at t  komplet tera med accenter.

FÄRGSCHEMA

INSPIRATION - MATERIAL

TEGEL PUTS TRÄ GRÖNSKA

MATERIAL
• 	 Huvudbyggnader ska ut formas med tegel-  e l ler  putsfasader som ansluter t i l l 

karaktärsdrag hos bebyggelse i  omgivningen. Det är möj l igt  at t  komplet tera med 
andra fasadmater ia l  men det är v ikt igt  at t  känslan av huset mot omkringl iggande 
kvarter och al lmän platsmark upplevs som tegelhus el ler  putsade hus.

• 	 Komplementbyggnader ska ut formas med trä,  tegel-  och putsfasader som ansluter t i l l 
karaktärsdrag hos bebyggelse i  omgivningen.

• 	 Tak ska bestå av matt  mater ia l  e l ler  målas i  matt  färg

Grönska är et t  bra komplement t i l l  tegel ,  puts och trä.  Gröna väggar,  spal jéer,  pergolor, 
spal jéträd, gröna tak och takträdgårdar gynnar al la intryck,  upplevelse,  dagvattenhanter ing, 
rening av luf t  och vatten, samt mikrokl imatet . 

NCS S1010-Y30R NCS S2005-Y40R NCS S3020-Y50R

NCS S0510-R70B NCS S1010-R70B NCS S1502-Y50R

Matt  tegel  i  bruna, röda, gula och 
vi ta nyanser är et t  a l ternat iv t i l l 
färgskalan.
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6.

SEKTIONER OCH DETALJER FÖR DELOMRÅDEN

ÖVERSIKT
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GATOR

HUVUDGATA

Längs med huvudgatan ska husen generel l t  l igga med fasader i  gatul ivet .  Gatan ska vara 
12,5-15 meter bred: 

• 	 1,4 m gångyta av betongplat tor,  lämpl igen grå 35x35 cm plat tor

• 	 2,5 m asfal terad cykelväg

• 	 Kantsten av grani t

• 	 5,5 m körbana av smågatsten, delv is bef int l ig

• 	 1,5-4 m planter ing med dagvattenhanter ing

• 	 Kantsten av grani t

• 	 1,4 m gångyta av betongplat tor,  lämpl igen grå 35x35 cm plat tor
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TVÄRGATA 1

Längs med tvärgator av typ 1 ska husen generel l t  l igga med fasader i  gatul ivet .  Gatan ska 
vara 12 meter bred: 

• 	 1,4 m gångyta av betongplat tor,  lämpl igen grå 35x35 cm plat tor

• 	 1,5 m asfal terad cykelväg

• 	 Kantsten av grani t

• 	 6 m körbana av smågatsten

• 	 1,5 m planter ing med dagvattenhanter ing,  på v issa stäl le kan det vara lämpl igt  med 
trädgal ler

• 	 Kantsten av grani t

• 	 1,4 m gångyta av betongplat tor,  lämpl igen grå 35x35 cm plat tor
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Längs med tvärgator av typ 2 ska husen generel l t  l igga med fasader i  gatul ivet .  Gatan ska 
vara 10,5 meter bred: 

• 	 1,4 m asfal terad gångyta

• 	 Kantsten av grani t

• 	 6 m körbana av smågatsten

• 	 1,5 m planter ing med dagvattenhanter ing

• 	 Kantsten av grani t

• 	 1,4 m asfal terad gångyta 

TVÄRGATA 2
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TVÄRGATA 3

Längs med tvärgata av typ 3 ska husen generel l t  l igga med gavel  i  gatul ivet .  Gatan ska vara 
10 meter bred: 

• 	 1,4 m gångyta av betongplat tor,  lämpl igen grå 35x35 cm plat tor

• 	 1,5 m asfal terad cykelväg

• 	 Kantsten av grani t

• 	 5,5 m körbana av smågatsten

• 	 Kantsten av grani t

• 	 1,4 m gångyta av betongplat tor,  lämpl igen grå 35x35 cm plat tor
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GC-VÄG 1

GC-väg av typ 1 ska vara 6 meter bred: 

• 	 0,25 m vägslänt

• 	 3 m asfal terad gång och cykelväg

• 	 2,75 m nedsänkt planter ing med öppen dagvattenhanter ing

GC-VÄG 2

GC-väg av typ 2 ska vara 3,5 meter bred: 

• 	 0,25 m vägslänt

• 	 3 m asfal terad gång och cykelväg

• 	 0,25 m vägslänt
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DELOMRÅDEN

HÖJDER OCH STRUKTUR
1. I  den nordvästra delen ut formas huvudbyggnader som punkthus i  5-8 våningar.

2.  Söder om detta område kan det bl i  aktuel l t  med en förskola el ler  kvartersbebyggelse  
i  3-5 våningar el ler  punkthus i  4-7 våningar.

3.  I  de centrala delarna av Skansen är det lämpl igt  med kvartersbebyggelse i  3-5 
våningar.

4.  I  de östra delarna bör bebyggelsen ut formas som radhus el ler  enkla f ler fami l jshus, 
al tenat ivt  kontorsbebyggelse i  2-3 våningar.

5.  Som en skyddande rand mot verksamheterna i  hamnen och deras t i l l far tsvägar 
placeras en versamheter,  garage, el ler  handel  med skrymmande varor i  1 våning.

6.  Mot Ehrnbergsvägen f inns möj l ighet at t  p lacera verksamheter i  1-2 våningar.

2
3

45

6
1
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REGLERING I DETALJPLAN
• 	 Element i  landskapet som uppvuxna bevaransvärda träd, stenmurar och fornlämningar 

ska skyddas i  detal jp lan.

• 	 För byggnader som placeras i  gatul iv ska entréer vändas mot gatan då det ger l iv  och 
rörelse i  gaturummet.

• 	 I  kvartersbebyggelse ska trapphus i  f ler fami l jshusen vara genomgående mel lan gata 
och gård.

• 	 Fasaderna ska ha en tydl igt  markerad sockel  som inte får  vara högre än 0,5 meter.

• 	 Färgsättning ska ske trapphusvis för  at t  betona at t  det  är  ski lda byggnader som är 
placerade bredvid varandra.  På detta sät t  uppnås en stadsmässig,  vert ikal  indelning 
av gatans ”väggar” .

• 	 För kvartersbebyggelse är uppst ickande torn över takfot  t i l låtna generel l t  med en 
begränsning om 14 procent av byggnadsarean (BYA) för  radhus samt 8 procent för 
f lerbostadshus. På särski l t  angivna platser i  detal jp lanerna kan denna byggrät t  vara 
större.

• 	 Stadsbalkonger ska placeras mot gata och stora fami l jebalkonger mot gård. 

• 	 Utst ickande byggnadsdelar samt stadsbalkonger får  st icka ut  max 0,8 meter mot 
gata.

• 	 Bygglov får  inte ges innan förorenade områden har sanerats.

REDOVISNING I BYGGLOV
• 	 markprojekter ingsr i tn ing som visar hur en at t rakt iv utemi l jö,  med et t  mikrokl imat som 

inbjuder t i l l  utevistelse,  skapas. Avseer endast kvartersmark invid långa raka gator 
el ler  v id byggnat ion av punkthus med minst  t re våningar.

• 	 fasadmater ia l  och fasadfärg som föl jer  färgprogram sidan 23.

• 	 matt  tak

KRAV I EXPLOATERINGSAVTAL, MARKANVISNINGSAVTAL OCH GENOMFÖR-
ANDEAVTAL

• 	 Att  markprojekter ingsr i tn ing som visar hur en at t rakt iv utemi l jö,  med et t  mikrokl imat 
som inbjuder t i l l  utevistelse,  skapas, ska lämnas in i  samband med bygglov.  Avseer 
endast kvartersmark invid långa raka gator el ler  v id byggnat ion av punkthus med 
minst  t re våningar.

• 	 Element i  landskapet som uppvuxna bevaransvärda träd, stenmurar och fornlämningar 
ska skyddas med vi te i  exploater ing.

7.
DETALJPLANERING, AVTALSSKRIVNING OCH 
BYGGLOV
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