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Gestaltningsprogram för Vara
kommun
VARA VÅGAR!
I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite
längre. Vi bygger för framtiden!
Vara kommuns vision ur Strategisk plan 2016-2019.

Inriktningsmål
Genom att stärka gestaltningen av det offentliga rummet bidrar
gestaltningsprogrammet till att kommunens vision och mål nås.
Det finns ett sammanhang för varje människa i Vara kommun.
Gestaltningsprogrammet säkerställer att den politiska viljan gällande
gestaltning av den fysiska miljön i kommunen följs. Det följer kulturplanens
intentioner kring gestaltning och är följsamt gentemot samhällsplaneringen i
stort.

För vem skrivs ett gestaltningsprogram?
Gestaltningsprogrammet ger ramar för utformning av det offentliga rummet,
dvs. gator, torg, grönytor, parkeringsytor och andra allmänna platser.
Gestaltning tar hänsyn till en ytas funktion och användning och inkluderar
skala, möblering, belysning och andra gestaltningsinslag. Gestaltningens syfte
är att förstärka den önskade identiteten i det offentliga rummet.
Gestaltningsprogrammet ska vara ett stöd till invånare, fastighetsägare och
näringsidkare i utformningen av miljöer som finns i eller i angränsning till det
offentliga rummet. Det är också en utgångspunkt för den kommunala
förvaltningen som på olika sätt arbetar med eller i den fysiska miljön, från
utveckling, planering och drift/skötsel till t ex pedagogiskt arbete i det
gemensamma rummet eller assistansinsatser i den kommersiella miljön.

Läsanvisning
Gestaltningsprogrammet är bilaga 6 till Kulturplan för Vara kommun. I
huvuddokumentet beskrivs hur kulturplanen och dess bilagor förhåller sig till
andra styrande dokument, lagar och bestämmelser som gäller i Vara.
Texten är skriven i presens för att markera att den beskriver ett förhållande
som är beslutat i och med antagandet av kulturplanen med bilagor.

Uppföljning
Gestaltningsprogrammet revideras samtidigt som kulturplanen och dess
bilagor vart fjärde år, i samband med att ny kulturplan antas.
För att skapa en miljö med långsiktighet och karaktär har förvaltningen det
estetiska ansvaret för gestaltningsprogrammet.
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Till gestaltningsprogrammet fogas en designmanual för tillämpningen av
gestaltningsprogrammets intentioner.
Där gestaltningen är extra viktig för platsens identitet kan det behövas
specifika gestaltningsprogram. Ett sådant gestaltningsprogram tas fram av
stadsarkitekt och planarkitekt, t ex som en bilaga till detaljplan eller
planprogram, och antas politiskt.

Bakgrund
Det offentliga rummet är allas gemensamma vardagsrum. Gator, torg, parker
och andra platser dit alla har tillgång har på många sätt en avgörande
betydelse för det liv som levs i staden.
De intryck stadsrummet ger påverkar inte bara upplevelsen av platsen utan
har också inverkan på människors handlingar. Vilka vägar människor väljer,
om de stannar för att mötas, vilka butiker de handlar i och om besökare
återvänder eller inte.
Människors upplevelse är grunden för hur ett samhälles identitet och den
egna delaktigheten uppfattas. Det offentliga rummet är samtidigt den miljö
där man ger varandra möjligheter att möta nya företeelser och tillåta nya
aktiviteter, som i sin tur kan ställa nya krav på både funktionalitet och estetik.
Det offentliga rummet tas i anspråk av invånare, besökare, verksamheter och
aktiviteter. Det planeras och utformas för att fungera i nutiden och möta
framtiden, då vissa funktioner inte längre kommer att behövas. Nya
företeelser ställer krav på funktioner som vi ännu inte känner till och som
samhället måste bygga in förutsättningar för att kunna möta krav på, till
exempel i trafiken eller för mötesplatser. Planering för det offentliga rummet
kräver ständig omvärldsbevakning och kunskapspåfyllning hos både
beslutsfattare och tjänstemän.
Estetiken i Vara kommun uppmuntrar till nytänkande och får gärna sticka ut.
Estetiken värnar tradition, öppnar för nya sätt att tänka och speglar gamla och
nya berättelser. Estetik används i samhällsbyggandet baserat på kunskap,
kvalitet och funktion.

Gestaltning och styrande dokument
Grunden för de miljöer som gestaltningsprogrammet förhåller sig till beskrivs
i kommunens översiktsplan1. Översiktsplanen anger förutsättningarna för den
fysiska planeringen av mark- och vattenresurser och utvecklingen av våra
samhällen. De trafiksäkerhetsmässiga förutsättningarna för planering av det
offentliga rummet finns angivna i VGU2. Omsorgen om kulturarv regleras i
kulturmiljölagen.3

Vara kommuns översiktsplan. – 2012.
Trafikverkets dokumentserie: Vägars och gators utformning, 2015:086 – 2015:090
3 Kulturmiljölag 1988:950 (ändrad 2000:265 och 2013:548)
1
2
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Framgångsfaktorer
Vara kommuns framgångsfaktorer4 ger fokus för att uppnå det övergripande
målet. Gestaltningsprogrammet är ett verktyg för att uppnå flera av dem:
Entreprenörskap
Gestaltningen av det offentliga rummet uppmuntrar till engagemang för det
gemensamma bästa.
Det offentliga rummet främjar och underlättar för småstadshandel.
Attraktiviteten förstärker en växande besöksnäring.
Mötesplats
Det offentliga rummets attraktivitet stärker kommunens roll som naturlig
mötesplats. Gestaltning, konst och kultur gör orten till en reseanledning och
ett besöksmål.
Kultur
I det offentliga rummet finns utrymme för kultur, vilket speglar kommunens
kulturinriktning. Kulturen bidrar till kommunens attraktivitet. Konstens roll i
gestaltningen ger upplevelser, upphov till olika tolkningar och förstärker det
oväntade.
Internationalisering
Genom öppna attityder i det offentliga rummet ges Varas långa historia av
kontakter med andra länder trygga förutsättningar för ny kunskap om
omvärlden ur ett internationellt perspektiv genom gemensamma upplevelser.
Infrastruktur
Det offentliga rummet är lättorienterat genom sin utformning och genom
placering av skyltar och hänvisningar. Gående och cyklande,
kollektivtrafiklösningar och tillgänglighet till goda digitala
kommunikationsvägar prioriteras.
Inkludering
Mångfald och jämställdhet är aspekter på tillgänglighet och en förutsättning
för inkludering även i det offentliga rummet. Det offentliga rummet gestaltas
och utformas så att det är inkluderande och tillgängligt för alla, med särskild
hänsyn till grupper som annars kan uppleva sig exkluderade.
Tillgänglighet styrs av flera olika regelverk som syftar till att så många som
möjligt ska kunna vara delaktiga i samhällslivet och bidra med det unika
individuella perspektivet. Den byggda miljön ska kunna användas av både
personer med full tillgänglighet och personer med behov av extra hänsyn eller
stöd i form av hjälpmedel, språk eller ledsagarstöd (människor eller djur).
Hjälpmedel blir alltmer sofistikerade och spelar större roll även vid små
funktionsvariationer. Tillgången till internet i den offentliga miljön är en
självklarhet.
4

Vara kommun Styrdokument 2016-2019
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Gestaltningen förstärker känslan av trygghet, säkerhet och delaktighet.

Generella perspektiv
Hållbarhet
Gestaltningen av det offentliga rummet bidrar till en hållbar
samhällsutveckling när de tre aspekterna på hållbarhet vägs in - ekonomisk,
social och ekologisk. Målkonflikter uppstår ofta varför varje enskild process i
alla projekt är viktig för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Vad som är
en hållbar samhällsutveckling specificeras i varje unikt fall utifrån målet för
gestaltningen.
Exempel på ekologisk hållbarhet kan vara dagvattenhantering, materialval,
resurshantering och energianvändning.
Vid dagvattenhantering förordas lokalt omhändertagande av dagvatten med
mångfunktionella lösningar t.ex. genom öppna dagvattenlösningar som
främjar en biologisk mångfald, rekreation, estetik och minskad belastning på
slutna system. En uppdaterad VA-plan ger förutsättningar att pröva olika
lösningar.
Val av material bidrar till minskade gifter i miljön och ökad resurshushållning
genom t.ex. återvunna material eller återbruk. Gestaltningen bidrar till
resurseffektiva beteenden och levnadsvanor, dvs. det ska vara lätt att göra rätt
i det offentliga rummet.
Ekonomisk hållbarhet innebär att kortsiktiga intressen vägs mot de
långsiktiga och investeringskostnad mot driftkostnader. Andra
samhällsekonomiska värden än rent monetära beaktas t.ex. värdet av
ekosystemtjänster.5 Hushållning av resurser är ytterligare en viktig del i den
ekonomiska dimensionen.
Social hållbarhet innebär att en plats tas i anspråk genom att människor
möts på lika villkor. Platsens utformning underlättar gränslösa möten där
olika åldrar, kön, personligheter och bakgrunder blir en tillgång till det
gemensamma samtalet.
Boende och besökare
För att skapa hemkänsla åt dem som bor i kommunen och en spännande
miljö för besökare gestaltas det offentliga rummet utifrån bygdens historia
och dess framtid. Människors identitet formas av det förflutna och
förväntningarna på framtiden. Vid entréerna till kommunens tätorter är
gestaltningen speciellt viktig.
Omsorgen om det offentliga rummet är väsentlig för handelns och
besöksnäringens utveckling, speciellt i tätortsmiljöerna, och känslan av ett
Ekosystemtjänster kan förklaras som »naturens gratistjänster« dvs. att naturen ger t ex rent
vatten, luft och växter, exempelvis bin som pollinerar, träd som tar upp koldioxid eller
naturens sätt att påverka vårt välbefinnande.
5

Gestaltningsprogram
för Vara kommun

Datum
Sidan

6

levande samhälle. Natur- och friluftsliv attraherar många besökare som
uppskattar god gestaltning också kring platser där man kommer i kontakt med
naturmiljöer.
Barn och unga
Barn- och unga-perspektivet syns i kommunens samhällen genom en
blandning av nytänkande och lekfullhet. Platser ger en känsla av omtanke och
trygghet och är lekbara på ett inbjudande och säkert sätt. Miljön uppmuntrar
till rörelse och kreativa sätt att leka, spela och umgås på.
Inflytande
Alla gestaltningsprojekt strävar efter en god kommunikation med
intressegrupper av olika slag, från brukare och personal i verksamheter till
näringsidkare och fastighetsägare, boende och gäster i speciella områden.
Förutom den medborgardialog som politiska företrädare har med allmänheten
innebär kommunikationen möjligheter för delaktighet i och påverkan på
projekt i framför allt de inledande faserna.

Geografiska perspektiv
I kommunens översiktsplan ges en bakgrundsbeskrivning till framväxten av
kommunen med dess tätorter och landsbygdsområden. Översiktsplanen
definierar orterna som centralort (Vara), serviceorter (Kvänum, Levene och
Vedum) och övriga tätorter (Arentorp, Jung, Tråvad, Emtunga). Runt orterna
finns en levande landsbygd.
Gestaltningsprogrammets kartor visar centralortens och de tre serviceorternas
aktivitetsområden. Inom dessa områden är omsorgen om gestaltningen extra
viktig. De mindre orterna och de omarkerade områdena i centralorten och
serviceorterna omfattas av sinsemellan likvärdig ambitionsnivå i gestaltningen.
Byggnader anpassas efter de geografiska och sociala sammanhang som anges i
översiktsplanen.
I kommunen finns tre nivåer av gestaltning.
1. Aktivitetsområden i centralorten och serviceorterna
Caféer, butiker och restauranger vänder sina fönster och ingångar mot
gaturummet och blir en del av gestaltningen av ett livligt småstadsliv.
Trafikmiljöerna planeras med fotgängare och cyklister i fokus.
Belysningen tar hänsyn till behoven av olika synlighet som stadsrummet har
på olika platser – allmänljus, punktljus, säkerhetsljus – och hjälper till att göra
upplevelsen av trygghet stark.
Möbleringen tar hänsyn till graden av stadsmiljö, ortens identitet och behov
av sittplatser, bord, tillgång till wifi och laddningsstationer för elektronisk
utrustning som t ex telefoner.
Infrastruktur, t ex laddstolpar för motorfordon, integreras i möjligaste mån i
gestaltningen.
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2. Övriga områden i orterna
En sammanhållen karaktär stödjer en gemensam identitet, men ger också
möjlighet för särdrag och nytänkande. I de mindre sammanhangen prövar sig
kreativiteten fram på ett konstruktivt sätt.
Belysningen anpassas efter gång- och cykeltrafikanter i första hand.
Möbleringen är sparsammare och riktar in sig på promenadsträckor som kan
upplevas långa.
3. Landsbygd utanför detaljplanelagt område
På landsbygden gestaltas entréer till gemensamma tillgångar i form av t ex i
badsjöar och friluftsområden/-anläggningar. Där kan också orienteringshjälp
eller information behöva inbegripas.

Principer för gestaltning
Den offentliga miljön är beroende av många viljor med olika fokus och
behov. För att göra avvägningar mellan olika intressen upprättar kommunen
detaljplaner som fastställer lämplig markanvändning och utformning på
eventuell bebyggelse. Kommunens resurser för bygglov och gestaltning ger
fastighets- och butiksägare råd kring gestaltningsfrågor utifrån lagstiftning och
kommunala styrdokument. När bygglov krävs får åtgärder (inklusive
ändringar) inte göras förrän startbesked har utfärdats.
Bevara och förnya
Varje tidsperiod sätter sitt avtryck i samhällena såväl som på landsbygden. Det
gör det möjligt att följa de kulturhistoriska fotspår som ger ett unikt lokalt
värde åt miljöer, enskilda objekt och detaljer. Det är inte bara de äldsta och
mest utsmyckade byggnaderna och miljöerna som är viktiga att bevara. För att
fastighetsägare och handläggare av bygglovsärenden ska kunna fatta rätt
beslut krävs kulturmiljöplan/-program med inventeringar.
Kulturmiljöer kring kyrkobyggnader och begravningsplatser fodrar särskild
gestaltningsmässig omsorg.
Volym och skala
Vid tillägg i bebyggelsen tas alltid hänsyn till volym och skala på platsen och
bedömning görs om det nya ska smälta in eller om det får sticka ut.
Skalan för all gestaltning utgår från människan – hennes kropp och hennes
fysiska förmågor. Mångfalden av intryck upplevs som rikt framför allt ur
fotgängarens perspektiv, där händelser krävs i ögonhöjd.
I vissa miljöer behöver det offentliga rummet slutas uppåt för att ge
upplevelsen av mänskliga proportioner, trivsel och gemenskap.
Skala upplevs olika i olika hastigheter. På platser med långsammare tempo
uppfattar förbipasserande tydligt detaljer på byggnader, skyltar i mindre
format och planteringar. Områden som utgår från bilen snarare än
fotgängaren passeras i högre hastighet. De behöver och tål ofta en större skala
t ex på skyltar och en lägre detaljeringsgrad på fasader.
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Konst
Konsten har stor betydelse för upplevelsen av det levande stadsrummet även i
mindre orter. Inte bara som färdigt verk har samhället nytta och glädje av
konsten i samhällsbyggandet. Med konstens och konstnärens lyhördhet
tillförs orten kvaliteter och möjligheter som annars kan gå obemärkta förbi.
Konsten har därför en central roll vid såväl nyplanering av områden, gator
och torg som i utvecklingen av befintlig byggnation. Den konstnärliga
gestaltningen kommer in tidigt i processen.
Konstens särskilda roll i det offentliga rummet följer inte alltid gestaltningen i
övrigt. De generella principerna följs i största möjliga mån (t ex hållbarhet och
barnperspektiv).
Konstprogram6 tas fram som en del av upphandlingen av konst för det
offentliga rummet och anger förutom kostnadsramar t ex placering,
sammanhang och speciella förhållanden i övrigt. Konstprogram skrivs av
stadsarkitekt. Omplacering av konst diskuteras med konstnär, stadsarkitekt
och tekniska förvaltningen. Större verk behöver ofta bygglov och kan omfatta
hela miljöer som upphandlas och skapas med medvetenhet om normala krav
på drift och underhåll för att ge konstverk en lång livstid.
Konsten sätts i sammanhang genom konstprogrammet, vilket inte hindrar att
konst kan flyttas från en plats till en annan. På samma sätt bedöms
anläggningar i samband med konst, t ex ytbeläggning och belysning.

Gestaltning med speciella förutsättningar
Skyltning
Skyltar är ett naturligt inslag i miljön och viktiga inte minst för att
näringsidkare, verksamheter och kunder ska hitta varandra. Skyltar är
lättavlästa och anpassade till sitt sammanhang, t ex platsens skala och
karaktär. De utformas för att harmonisera med bebyggelsen, speciellt inom
områden med kulturhistoriskt värde. Skyltar, inklusive vepor och flaggor, och
ändringar av en befintlig skylt är ofta bygglovspliktiga.
Skyltar fästa på en byggnad underordnas byggnaden utan att dölja viktiga
arkitektoniska detaljer. De placeras i direkt anslutning till berörd verksamhet
och bara i undantagsfall ovanför byggnadens bottenvåning. Varje verksamhet
har som regel maximalt en skylt. Skyltar på samma fasad har en enhetlig
placering och sammanhållen utformning.
Fristående bokstäver och symboler föredras framför skyltlådor. Om det är
ont om plats på fasaden kan skylten placeras vinkelrätt ut från fasaden (s k
flaggskylt).
Blinkande, rörliga eller bildväxlande skyltar förekommer endast mycket
restriktivt. Skyltar som kan förväxlas med trafiksignaler är direkt olämpliga.

Konstprogram är en del av underlaget för upphandling av konst till det offentliga rummet.
Syftet är att ge konstnärer bakgrund och sammanhang för det tilltänkta verket och det syfte
som kommunen har.
6
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Gatu-/trottoarpratare placeras med hänsyn till platsens tillgänglighet för
personer med t ex nedsatt rörelseförmåga eller syn.
Belysning
Belysning är ett starkt medel att åstadkomma gestaltning, framför allt under
mörka årstider och tider på dygnet. Belysning är också viktigt för upplevelsen
av säkerhet och trivsel och kan även användas för att skapa uppmärksamhet
och stärka beteenden.
Belysning anpassas efter syfte och plats. Enhetlighet eftersträvas vid val av
möblering för aktivitetsområdena samtidigt som utvalda platser, till exempel
torg, kan accentueras med en avvikande utformning. Belysningsstolpar kan ha
olika höjd i olika typer av gaturum. Ibland är det viktigt med tydlig rumslighet
för att behålla den mänskliga dimensionen.
Ett svagt allmänljus i det offentliga rummet, t ex från svagt upplysta
skyltfönster, bidrar till en känsla av trygghet, som handlar om rätt belysning
på rätt plats. Starkt ljus bländar, stör och gör mörkret utanför ljuskäglan ännu
mörkare.
Det är lämpligt att belysa skyltar ”utifrån” istället för att använda en ljuslåda.
Skyltar som består av fristående bokstäver eller symboler belyses med fördel
bakifrån.
Effektbelysning: konst i det offentliga rummet är belyst. Belysningen kan
vara en integrerad del av konstverket eller skapas i nära samverkan med
berörd konstnär, och anpassas efter funktion, estetik och effektivitet i drift.
Säsongsbelysning: belysning av dekorationskaraktär anpassas efter funktion,
estetik och effektivitet i drift.
Reklam
För att hålla det offentliga rummet så rent från reklambudskap som möjligt är
Vara kommun restriktiv med att hyra ut ytor för kommersiella reklamändamål. Anslag om evenemang och liknande hänvisas till kommunal
anslagsplats. Tillstånd för tillfällig skyltning med reklaminnehåll kan ges i
undantagsfall.
Uteserveringar
Uteserveringar bidrar till folklivet i stadsrummet. Genom att ge ett ordnat
intryck men inte uppfattas som permanenta, fogas de in i den omgivande
miljön men kan också tillföra något nytt. Tillgänglighet och framkomlighet
skapar en välkomnande attityd. Höjdskillnader undviks så långt som möjligt
och tas upp av ramper med lutning enligt gällande krav. Som ”golv” används i
första hand befintlig markbeläggning, istället för trädäck eller liknande. Ytan
kan inhägnas på ett diskret sätt, t ex med ett lågt, genomsiktligt staket och
reklambudskap undviks.
Uteserveringar kräver oftast bygglov, som kan sökas för en viss period under
ett visst antal år.
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Staket, stängsel, mur eller plank
Ibland behövs avgränsningar, bullerskydd eller ökat säkerhet t ex ur ett
barnperspektiv. Staket, stängsel, murar och plank kräver ofta bygglov och
anpassning till omgivningen och gaturummet. Detaljplaner och trafiksäkerhet
reglerar vad som får uppföras.
Möblering
Den mänskliga skalan återspeglas i möbleringen. Hur långt orkar man gå? Hur
vill man umgås? Var kan man grilla? Hur kan man komma i kontakt med
andra? Var kan man få vara för sig själv?
Möbleringen följer behovet av utvecklade platser för vila, lek och umgänge.

Grönska
Ett samhälle behöver grönska för att passa människan. Ju mer byggnation och
anläggning, desto viktigare blir grönområden och växtlighet. Människans
behov av att utöva friluftsliv inbegriper tillgång till gröna ytor inom rimligt
avstånd – parker, friluftsområden och gröna stråk. Även den möblerade gröna
ytan spelar roll för upplevelsen av livskvalitet genom årstidsväxlingar, dofter,
färger och miljöombyten inom ett relativt litet område. Grönskan ingår i
gestaltningen av livet på orten.
Alléer
I kommunen finns många alléer. En allé kan bestå av en eller två trädrader –
det är intrycket av avgränsande grönska som avgör alléns funktion. I
centralorten Vara är de många alléerna iögonenfallande och fortfarande en
viktig del av ortens gestaltning. De binder ihop funktioner, markerar viktiga
stråk och noder och ger rumslighet åt gatan.
Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har
stor betydelse som tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika
växt- och djurarter. Därför har alléer biotopskydd, vilket innebär att
kommunen först måste få tillstånd från Länsstyrelsen vid förändringar.
För att alléerna ska bevaras krävs en successiv föryngring. Träd ersätts med
samma art om det inte är uppenbart olämpligt pga artspecifika problem.
Lämpligheten i artvalet utgår från funktion, estetik och effektivitet i drift, t ex
för att åstadkomma enhetlighet i samma allé, hänsyn till trafiksäkerhet eller
förutsättningar och påfrestningar i miljön.
Gröna stråk
Stråk för gångtrafikanter och cyklister utvecklas genom en genomtänkt
planering kring grönska och belysning i förhållande till behov och flöden i alla
kommunens tätorter.
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Vägar och gator
Principer för parkering, träd och möbleringszoner är olika vid de tre typerna
av områden i Vara kommun.
1. Aktivitetsområdenas gaturum kännetecknas av:
Dubbelriktade eller enkelriktade gator med plats för gångbana, cykelbana,
dubbelriktad långsam motorfordonstrafik (inkl bussar där resecentrum,
hållplatser och skolor ligger). Gestaltningen används som stöd för att sära på
trafikslag, öka uppmärksamheten, dra ner hastigheten på ett naturligt sätt och
ge en bra belysning där den långsamma trafiken sätts i centrum. Samhällsliv
behöver plats för att utvecklas – utomhusserveringar, hängplatser med
laddningsmöjligheter för elektronik, lekbara ytor, upplevelser i form av
kulturaktiviteter och konst.
2. Övriga områden i orterna kännetecknas av:
Dubbelriktade gator med plats för gång- och cykelbana, dubbelriktad
motorfordonstrafik (inkl bussar). Gestaltningen används för att ge
framkomlighet under trafiksäkra förhållanden, dämpa hastigheter och ge en
bra belysning som skapar en känsla av trygghet för gångtrafikanter, cyklister
och motorfordonsförare.
3. Landsbygd utanför detaljplanelagt område kännetecknas av:
Dubbelriktade gator/vägar har plats för gångtrafikanter. Goda lösningar för
cyklister och bilister vid entréer till gemensamma resurser, t ex
friluftsanläggningar. Gestaltningen bidrar till att personer som kommer med
bil och cykel får en lätt och säker navigering på området, att det finns
belysning som gör platsen överblickbar även i mörker och skymningsljus och
att skyltningen fungerar självständigt på obevakade platser.
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägar utformas så att oskyddade trafikanter tar sig fram på ett
säkert sätt, med hänsyn till att dessa rör sig i olika hastighet.
Stråk för gång- och cykeltrafik planeras så att de är lätta att följa och med så få
passager över bilväg som möjligt. Nya cykelbanor byggs dubbelriktade, äldre
cykelbanor åtgärdas när det finns möjlighet.
Parkeringar
Gestaltningen av parkeringsytor har stor betydelse för hur människor beter
sig på sådana ytor. Både som vägledning för förare, hänvisning för avstigande
och orientering för gående, samtidigt som platsen inte inbjuder till oönskat
beteende.
Stora markparkeringar motverkar intrycket av asfaltsöken genom inslag av
grönska och naturmaterial, trygghetsskapande belysning och orienterbarhet.
Cykelparkeringar är viktiga vid arenor och platser dit många söker sig. De är
också viktiga där trafikslag möts, t ex resecentrum, skolparkeringar och större
hållplatser och placeras så nära målpunkten som möjligt.
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Cykelställ utformas på ett sätt som motverkar stöld och vandalisering
samtidigt som det är lätt att ställa ifrån sig sin cykel.

Kartor

Aktivitetsområde Vara: centrala Vara från stationen till kvarteret Sprinten och Torggatan.

Aktivitetsområde Kvänum: Åparken, Storgatan och gamla järnvägsvallen mellan Nygatan och ICA.
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Aktivitetsområde Levene: Storgatan och grönområdet öster om järnvägen.

Aktivitetsområde Vedum: Larvsvägen, torget och stationsområdet.

Datum
Sidan
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