BILLESHOLMS STATION

Stationen blir och är noden för flöden, här möts
tåg och bussresenärer, bilisten och cyklisten.
Flöden av människor på väg. Stationsområdet

På det norra torget placeras en ny ek som likt
sin motsvariget på västra sidan av tågrälsen
värnar om platsen. Här ges även möjlighet att
sitta, hänga på en generöst trädäck.
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Den befintlgia träddungen och de nya
trädytorna föreslås få en riklig markvegetation
med lökväxter och blommadne marktäckare
med inslag av buskar. Detta för att ge en fin
årstidsväxling.
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CYKELPARKERING
I ANLSUTNING TILL
TÅG

En raingarden tar hand om dagvattnet och
skänker grönska vid bussangöringen.

TORGYTA MED VÅRDTRÄD BERGEKEN VÄRNAR PLATSEN.
UNDER FINNS GENERÖS SITTYTA

Förslaget vill skapa en vacker ny stationsmiljö
som ger nya vistelseytor och som blir en ny
integrerad del av Billesholm.

STATIONSHUS

Mindre torgytor i norr och söder om
stationshuset ger plats för en fikastund
och kanske tid för att njuta av solen och
växtligheten.

PARKERING

PLATTFORM

Förslaget vill skapa en grön och omhändertagen
miljö med plats för möten och umgänge.
De befintliga träden och stationshuset har
gett en utformning som tar fasta på teglet
och den gröna dungen. Stationshusets
vackra tegelmönster har fått inspirera
markbeläggningens material och mönster.

ska vara lätt att orientera sig i, vara tillgängligt
och tryggt.

PLATTFORM

Billesholm ska bli ett stationssamhälle igen.
Det gamla stationshuset ska renoveras och
stationsområdet omgestaltas.

KISS &RIDE
HKP-PARKERING
FÄRDTJÄNST

SITTYTA

Morgon i Billesholm

VEGETATIONSYTOR RAMAS IN MED
GRANITKANTER OCH SITTBÄNKAR

ENTRÉYTA
VÄSTRA SIDAN

SITTYTA

BUSSANGÖRING
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SLÄNTEN BLIR GRÖN
MED MARKTÄCKANDE
BUSKAR OCH
SOLITÄRER

GRÖNA SLÄNTEN MED TRAPPOR
OCH “TRAPPLATSER”, SITTTRAPPOR SOM KNYTER SAMMAN
RÖRELSEN OCH UPPLEVELSEN AV
DEN, MELLAN TÅG OCH BUSS.

PLANTERINGSYTA MED
VATTENMAGASIN - RAINGARDEN

CYKELPARKERING
UNDER TAK

FÖRSLAGSRITNING 20190417
ILLUSTRATIONSPLAN

PARKERING

Stina Höglund, Elias Södersten
och Lisa Östman
Skala 1:400 (A1)

1:800 (A3)

ÅF LANDSCAPE

BILLESHOLMS STATION

Utrustning i form av
Soffan april och pollare vroom,
båda från Vestre i enkel och
klassisk design.

Stationer innebär väntan och
platsen erbjuder flera fina
sittmöjligheter. Ett centralt
och generöst “sittflak” i
trä i skydd av östra sidans
vårdträd, och slänten i nyttjas
till sitt-trappor i sydvästläge.

Fågelperspektiv från nordväst

FÖRSLAGSRITNING 20190417
ILLUSTRATIONSPLAN
Stina Höglund, Elias Södersten
och Lisa Östman
Skala 1:400 (A1)

Östra sidans vårdträd
- bergeken

Silverfryle och
Flocknäva

Frodiga marktäckare

Allium ‘ Mount Everest’

Vackra smalbladiga
asken ‘Raywood’

Markbeläggning som har inspirerats av
det befintliga stationshuset. Friser av
krysslagda tegelstenar i samspel med
betongplattor.

1:800 (A3)

ÅF LANDSCAPE

