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GATUHIERARKI 
NYA HEMMESLÖV

Destination Hemmeslöv – en livsoas 
Båstad och Hemmeslöv är destination livsoasen längs Laholmsbuk-
ten. En samverkan mellan det lokala; platsen med dess naturför-
utsättningar, människorna och det globala; en expansiv Öresunds-
region, effektivt byggande, tekniskt spetskunnande och samtida 
arkitektur ger Nya Hemmeslöv en unik lokalt förankrad samtida 
karaktär .

Förslagets grundläggande idé är att utnyttja och förstärka ortens 
inneboende kvalitéer: landskapliga, ekologiska, stadsrumsliga och 
lokalklimatologiska, och integrera dem i ett helhetstänkande med 
modern teknologi. Planförslaget innehåller en hög grad av genera-
litet och en flexibel struktur som kan utvecklas i etapper, med de 
anpassningar som krävs över en längre utvecklingstid av ny stads-
byggnad.

Båstad i en vidgad region
En ny destination i Båstad öppnas för trafik. Båstad ingår med den 
nya tågtrafiken i en större gemensam bostads- och arbetsmarknad. 
Det blir möjligt att bo i livsoasen och arbeta i närbelägna orter, 
inte minst i Helsingborg och Halmstad. Omvänt får företagandet 
i Båstad en betydligt större rekryteringsbas. De som kommer att 
etablera sig i och flytta in i Nya Hemmeslöv kommer att ha en helt 
ny karta att utgå ifrån. Nya Hemmeslöv blir attraktivt både för sina 
lokala kvalitéer men också för utbytet med sitt stora omland. 

Båstad och Bjärekaraktären
Båstad och Bjärehalvön har en stark tradition av låg och intim skala 
på bebyggelsen, med hög täthet i de centrala delarna. Trädgårds-
stadens skala är värd att värna om och utveckla för att skapa närhet 
mellan bebyggelse och gröna rum. Tätheten är också ett medel att 
skapa befolkade offentliga rum, för att öka den upplevda närheten 
mellan målpunkter i staden. 

De rumsliga kvalitéerna i tätorten Båstad har utvecklats under lång 
tid, med en variation av hustyper, men med en bibehållen småska-
lighet och rumslig ordning. Den grundläggande strukturen utgörs 
av huvudgatorna Köpmansgatan och Agardhsgatan långgator paral-
lellt med havet, vid vilka husen har en tydlig relation till gatan. 
Mellan långgatorna löper smala gränder, där husen har en friare 
relation till gaturummet, och de privata trädgårdarna är del av hel-
hetsupplevelsen. Dessa kvaliteter bygger förslaget vidare på genom 
sin stadsrumsliga struktur.

Stadsstruktur och gatuhierarki
Enskilda objekt bygger inte en stad. En stad byggs av olika stads-
rum som var för sig har en längre livslängd än de enskilda delarna. 
Förslaget bygger på idén om en hierarki mellan huvudgator, Inre 
Kustvägen, Hallandsgatan, nya Östra Hemmeslövsgatan och Västra 
Hemmeslövsgatan som långgator parallellt med havet, de nya 
Gröna alléerna och gränderna. 

Huvudgatorna och de Gröna alléerna har långa gatusträckningar 
och är väl integrerade med det befintliga gatunätet för att skapa 
naturliga samband och orienterbarhet. Mellan huvudgatorna och 
de Gröna alléerna löper gränder som i sin tur är integrerade med 
förslagets stora rekreativa gröna rum, Å-parken, Skolparken och 
Hemmeslövs landskapspark. 

Den nya nord-sydliga gatan, Stationsgatan, från Väg 115 till Inre 
Kustvägen, ger en närhet och flexibilitet mellan Nya Hemmeslövs 
bebyggelsedelar söder respektive norr om järnvägen. Stationsga-
tan i anslutning till stationen utformas till ett torg, som löper under 
järnvägen, möjligt för bil och busstrafik att passera.

Längs med huvudgator och alléer har byggnaderna en direkt rela-
tion till gatan, står tätt intill varandra och bildar ibland offentliga 
platser i goda sollägen vid publika och kommersiella funktioner. 
Vid gränderna ligger husen med friare relation till gatan där träd-
gårdarna är en del av gaturummet.  

Målsättningen är en tydlighet i stadsstrukturen och en närhet till de 
rekreativa och offentliga kvalitéerna i den nya stadsdelen och till 
Båstad som helhet.

Täthet, skala och typologi
Kvarteren i Nya Hemmeslöv har mått som tillåter bebyggelse av 
olika typ, enskilda hus, parhus, radhus och flerfamiljshus etc., inom 
ett och samma kvarter. Kvartersutformningen tar sin utgångspunkt i 
småstadens skala, 2-4 våningar, med generella bottenvåningar mot 
huvudgator och de Gröna alléerna. Varje kvarter är uppdelat flera 
tomter för olika byggherrar att sätta sin prägel på. Detta genererar 
en variation av uttryck och upplåtelseformer. 

Längs huvudgator främjas högre exploatering och blandning av 
program, verksamhetslokaler, offentlig service, bokaler och bostä-
der. Grändens intima gaturum har lägre exploatering, med främst 
bostadsbebyggelse. De Gröna alléerna kantas av radhus och fler-
familjshus. En tydlighet mellan det offentliga och de privata bo-
stadsgårdarna och trädgårdarna ger möjlighet för många möten och 
integration mellan människor, men tillgodoser också behovet av 
enskildhet. 

Mångfald skapas genom flerfunktionella stadskvarter, olika upplå-
telseformer och flexibilitet i strukturen. Den tydliga strukturen och 
småstadsskalan medger en variation i arkitektoniska uttryck bland 
de enskilda byggnaderna. Traditionell Bjärekaraktär och samtida 
internationell spjutspetsarkitektur kan byggas sida vid sida och 
berika varandra. En stadsstruktur som kan ta hand om skiftande 
verksamheter över årstiderna, dygnet och åren är en förutsättning 
för en hållbar stadsbyggd. I Båstad ställs detta på sin spets, med en 
stor mängd besökare som genererar ett kommersiellt tryck under 
några sommarmånader, vilket ger förutsättningar för handel och 
andra kommersiella funktioner under en successiv utbyggnad.
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HÅLLBARHET
Utbyggnaden av Nya Hemmeslöv ska ge goda förutsättningar för:
•  Attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik
• God tillgänglighet för fotgängare och cyklister
•  Säkra trafiklösningar
•  Utvecklad och ökad tillgänglighet till kultur-, natur och friluftsvärden
•  Attraktiva och trygga miljöer och offentliga rum.
•  Hänsyn till platsens topologi.
•  Tät exploatering för högt utnyttjande av infrastruktur och 
 möjliggöra generösa gröna rum
•  Klimatneutralt samhällsbyggande med effektiva tekniska
 försörjningssystem och goda förutsättningar för en hållbar livsstil.
•  Bevarad och stärkt biologisk mångfald.
•  Generell och flexibel planering med få låsningar för framtida utveckling

Energiförsörjning
Försörjningssystemen bör utformas flexibelt för förändringar när kunskaper om miljöeffekter 
och lönsamhet för olika energikällor ändras. Detta är enklare att göra i system med centrali-
serad försörjning. Därför föreslås att lokala närvärmenät byggs med central värmeproduktion 
för delområden där exploateringsgraden är tillräckligt hög för att bära kostnaden.

Målsättningen är att Nya Hemmeslövs energisystem ska vara koldioxidneutralt med en 
mycket stor del förnyelsebar energi samt med en strävan mot slutna kretslopp. En förgrening 
av lågtrycksnätet går rakt igenom området, på väg till Båstad tätort, som den nya bebyggel-
sen kan anslutas till. Organiskt avfall samt gödsel från djurhållningen omvandlas till biogas 
och att avfallet i form av biogas distribueras tillbaka till Nya Hemmeslöv där det uppstod och 
ett lokalt resurskretslopp åstadkommas.

Biogasen går till gasspisar och spetsvärme kalla dagar. Resterande värmebehov för tapp-
varmvatten och värme täcks med värmepumpar eventuellt i kombination med solfångare. För 
att kunna höja verkningsgraden föreslås att värmning sker med hjälp av koldioxid- (CO2)-
värmepumpar som inte skapar någon växthuseffekt om de läcker. Stensåns vattenflöde är en 
idealisk värmekälla anpassad för lite större värmepumpanläggningar, som de lokala närvär-
mecentralerna. För de mer perifert förlagda bostäderna, kan andra värmekällor nyttjas som 
t ex uteluft och borrhål. Stadsdelen bör ingå i en investering i vindkraftsproduktion motsva-
rande elbehovet för att säkerställa förnyelsebar energi. En möjlighet kan vara att placera små 
vertikalaxlade vindkraftverk längs med järnvägen. Dessa vindkraftverk är tysta, vilket skulle 
möjliggöra en placering i bullerzonen närmast järnvägen utan att byggnaderna i närheten 
skulle få högre bullernivåer.   

Biologisk mångfald
En ökad urbanisering i stort, och specifikt för Nya Hemmeslöv, innebär att kvalitativ 
jordbruksmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Detta ställer stora krav på en integration av 
ekosystemen i stadsstrukturen, för att främja bra mikroklimat på platsen och för att mot-
verka utarmning av artrikedomen i området. Den relativa tätheten kring stationen är 
att det kräver mindre ytor av natur- och kulturlandskapet för stadens expansion. I 
Nya Hemmeslöv tillåter den relativt högre tätheten kring stationsområdet och kring 
Stensån att Landskapsparken som utgör en stor del av etapp 2 lämnas obebyggd.  I 
förslaget blir de enskilda trädgårdarna, men också Hemmeslövs Landskapspark platsen för 
ett upplevelsebaserat lärande kring ekosystemen. De gårdar som idag ligger på åkermarken, 
bevaras för att bli samlingsplatser och föreningslokaler för olika aktiviteter. Åkermarken 
förädlas, från en relativ monokultur, till att på sin mindre yta få en större mångfald. Koloni-
lotter, våtmarker, växthus, 4H-gård och hästgård skapar tillsammans en förutsättning för en 
diversifierad biotop och goda spridningsvägar för fåglar och insekter som är förutsättning 
för en rik flora och fauna. En medborgardriven förvaltning av parkens olika delar och eko-
system främjar en känsla för platsen och kan generera en social förankring. 

Byggnader
Vi föreslår att byggnaderna uppförs med hög energistandard på klimatskal och värmeåter-
vinning med inriktning mot passivhusstandard. Byggnaders placering och orientering skapar 
bra solvärden och mikroklimat på offentliga rum, samtidigt som energieffektivitet kan 
uppnås genom passiva system. Det största återstående energibehovet kommer då att vara 
uppvärmning av tappvarmvatten. Hustaken föreslås vara gröna mot norr. Förutom att bidra 
till att stärka ekosystemen och förbättra klimatet fungerar takvegetationen som extra vär-
meisolering och del av den naturliga dagvattenhanteringen. Takens sydsidor reserveras för 
eventuell installation av solceller och solfångare. 

DESTINATION LIVSOAS

FLYGPERSPEKTIV

PERSPEKTIV ÖVER STATIONSTORGET

PERSPEKTIV ÖVER GRÖN ALLÉ VID Å-KVARTEREN

  ILLUSTRATIONER2 ARKITEKTTÄVLING NYA HEMMESLÖV 2010.03.10

ENERGIBALANS FÖR TYPISK BOSTAD, 
ALLA SIFFROR I kWh / m2 OCH ÅR
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undervisning

aula

vaktmästare

matsal

entré

entré plats

café

lek

lekplats

butik

butik

bokal

bokal

pendlarparkering

bokal

verksamhet

bokal

biljetter

livsmedel

espresso

vänthall

gym

apotek

bageri

verksamhet

systembolag

torghandel

busshållplats

frukost

reception

senior lägenheter

äldreboende
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cykelparkering

cykelparkering
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kontor
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ateljé

fruktträdgård

lek

lek
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odling
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P 10 platser

P 10 platser
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P
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P
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växt-
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växt-
hus

växt-
hus

Å-PARKARKR

atriumhus

atriumhus

villor

lägenheter
2 vån

lägenheter
2 vån

DESTINATION LIVSOAS

PLAN ÖVER STATIONSTORGET

SEKTION GENOM Å-KVARTERET

SEKTION GENOM STATIONSTORGET
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