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FLYGVYOMRÅDE 2 - PARKKVARTERENOMRÅDE 1 - STADSKVARTEREN

Båstad i framtiden: en väv av stads- och 
landskapsrum
Förslaget använder bandstaden som princip, 
vilket innebär att stråk med olika innehåll och 
beståndsdelar löper parallellt och korsar varandra 
i intensiva mötespunkter. I bandstaden är flera 
landskapstyper nära och skapar intressanta 
samband – på längden och på tvären. 

Genom att lyfta upp landskapets unika särdrag 
och element, utveckla dem vidare till strategier, 
blir de en ram för framtida utveckling. 
Gröna korridorer, bebyggelse, vattenstråk och 
aktivitetsstråk förenas, korsas och knyts samman. 

Resultatet blir ett mönster där Båstad och Nya 
Hemmeslöv kopplas samman. 

Det större landskapsrummet - åsen och havet
Två större element finns att förhålla sig till: 
Hallandsåsen och havet. De anger förslagets 
huvudriktningar. 

Gröna korridorer och slingor
De gröna korridorerna är planens utgångspunkt 
och skapar en indelning och struktur i området 
i den större skalan. Grönstråken bygger vidare 
på befintlig grönska och kopplar sedan via 
existerande dungar ihop Hallandsåsen med 
planområdet och vidare ut till Laholmsbukten.  De 
gröna fingrarna bildar sammanhängande miljöer 
för rekreation, växt- och djurliv. Resultatet blir en 
naturlig indelning och variation i hela området. En 
strategi i förslaget är att samtliga band och gröna 
korridorer tangerar eller överlappar varandra 
och även kopplas samman till slingor, vilket gör 

att stadsdelens gröna miljö upplevelsemässigt 
förlängs och kopplar vidare inom Båstad och 
vidare mot Laholm.
De gröna korridorerna tjänar följande syften: 
-  Att erbjuda rekreativa gröna axlar mellan 
Hallandåsen och havet med nya gång- och 
cykelstråk som kanaliserar dagvatten ut från 
planområdet.

-  Att skapa en indelning och rytm i planen 
som genererar 7 väl definierade och hanterliga 
områden för Hemmeslövs fortsatta expansion. 

-  Att bilda visuella ledmarkörer och effektiva 
vindbarriärer i det flacka landskapet.

Båstads gula band – en grön parkmiljö med 
barnets perspektiv
Det gula bandet är ett grönstråk som innehåller 
aktiviteter som lek, rekreation, utbildning och 
förskoleverksamhet. Bandet vandrar genom Nya 
Hemmeslövs plan från Båstad vidare mot Laholm,
i kanten mellan befintlig bebyggelse och den 
framväxande nya stadsdelen. 

Båstads orangea band – en  informell 
aktivitetsyta
Det orangea bandet är ett parkstråk som bl a 
innehåller aktivitetsytor,  ungdomsverksamheter, 
kultur och idrott. Stråket varierar i karaktär men 
har en grön grundton och inslag av planerade 
och hårdgjorda ytor bl a för promenader, löpning, 
fotboll, skateboard, tennis, mm. 

Båstads röda band 
Det röda bandet är den livligt pulserande 

huvudgatan i Nya Hemmeslöv (Inre Kustvägen) 
som är en förlängning av centrala Köpmansgatan i 
Båstad. Längs den finns butiker och arbetsplatser, 
mindre urbana parkytor och torg, parkering och 
gång- och cykelstråk. 

Vattensystemet i Nya Hemmeslöv
En utgångspunkt i förslaget är att hantera 
dagvatten som en unik tillgång i Nya 
Hemmseslöv. 

Med hjälp av ekologisk dagvattenhantering 
kan problematiken omvandlas till en kvalité. 
Området kan anpassas till ett alltmer växlande 
klimat där vattennivåerna varierar genom åren 
och över årstiderna. Ett sammanhängande 
vattensystem utvecklas för stadsdelen. 
Transporten av vatten från åsen till havet sker 
främst inom de större nord-sydliga parkstråken. 
När dessa når sin maxkapacitet, fungerar de 
mindre vattensystemen inom varje område som 
en buffert. Vattensystemen inom varje område 
måste alltså inte vara vattenfyllda året runt, utan 
reflekterar årstidernas och naturens skiftningar. 
Skalan och utformningen av vattensystemen 
inom de mindre områdena kommer även de från 
det omkringliggande landskapet. Exempelvis 
har vattensystemet i område 1, Stadskvarteren, 
ett mer urbant utseende och innehåller mer 
hårdgjorda element. I område 7, Skogskvarteren, 
har influenserna kommit från en skogsbäck. 
Kanterna är mjukare och vattnet är mer integrerat 
bland vegetationen. 

Vilken sorts stadsmiljö är attraktiv, levande och lockar 
människor att i framtiden bosätta sig i Båstad? Vad är en 
hållbar stadsutveckling för Nya Hemmeslöv och Båstad?

Vårt svar på dessa svåra frågor är att skapa en mångsidig 
och sammansatt stadsbebyggelse som samspelar med 
Bjärehalvöns och platsens natur. Som tar sin utgångspunkt 
i befintliga mönster - i bebyggelsestruktur och omgivande 
landskap.
Som skapar nya kvalitéer utifrån Båstads egen karaktär, 
skala och specifika förhållanden. 

Förslaget fokuserar på en hållbar stad planerad utifrån det 
mänskliga perspektivet. 
En helhetssyn som tillgodoser dess innevånares behov av en 
offentlig/ publik dimension, som ger delaktighet, närhet, 
integration, upplevelser och rekreation. 

Målet med Nya Hemmeslöv är att över tid etappvis skapa 
en miljö med variation som tillåter aktiviteter, förändring, 
olikheter och som är pluralistisk och säker. Som hittar en 
balans mellan livets beståndsdelar och destinationer – en 
stad som förbättrar människors livskvalitet. Förslaget främjar 
en utveckling med kollektiva färdmedel, där det är lätt att 
cykla och promenera.

I sju steg och delområden utvecklas Nya Hemmeslöv till 
en sammansatt stadsväv,  en grön integrerad stadsdel 
i samklang med Båstads befintliga struktur och det 
omgivande landskapet. 

OMRÅDE 3 - VATTENKVARTEREN

OMRÅDE 6 - ÄNGSKVARTERENOMRÅDE 5 - TRÄDGÅRDSKVARTEREN OMRÅDE 7 - SKOGSKVARTEREN

Gröna korridorer i landskapet

Stråk/ parkband

Sju områden skapas av 
landskapselement och gröna korridorer

De sju områdeskaraktärerna utgår från 
det befintliga landskapets karaktär
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7 E T T  H Å L L B A R T 
V A T T E N S Y S T E M
Traditionell dagvattenhanteringen med 
vattenledningar under mark är inte en lämplig 
lösning ur ett hållbarhetsperspektiv. Med 
ekologisk dagvattenhantering efterliknar man 
istället naturens eget kretslopp. Biodiken är 
grunda, vegetationsklädda diken, med en svag 
lutning som renar, infiltrerar och fördröjer 
dagvatten. Biodiken fördröjer och renar vattnet 
på dess väg mot det mottagande vattendrag, 
recepienten, och avlastar samtidigt ledningsnätet.

Att minska andelen hårdgjorda ytor är ett viktigt 
steg mot en hållbarar vattenlösning. Både de 
gröna korridorerna och landskapselementen inom 
varje delområde fungerar som infiltrationsytor 
och buffertar vid fluktuerande vattennivåer. 
Att vattnet på detta sätt fördröjs på sin väg 
ut i havet gör att mer näringsämnen hinner 
återgå i kretsloppet och kan på så sätt minska 
övergödningen av Laholmsbukten.

Dagvattenhantering som sker på ytan medför ett 
ökat medvetande om vattnets väg i samhället. 
Höga eller låga vattennivåer kan lätt observeras 
och människor blir medvetna om hur de själva 
påverkar och påverkas av vattnet i sin närmiljö. 
Om man ser att alla diken har torkat ut på 
sommaren kanske man vattnar sin gräsmatta lite 
mer sällan?

Biodikena främjar också växt och djurliv som får 
möjlighet att utöka sina habitat.
Ett av Sveriges 16 miljömål är utvecklandet 
och bevarandet av myllrande våtmarker. Detta 
kan man även söka EU stöd för. Detta kan till 
exempel utnyttjas vid utvecklingen av sjön i 
område 3, eller vid anläggningen/återskapandet 
av våtmarken Klarningen vid Stensån.

Y T O R 
Område  1
BTA total 47 000 kvm 
Bostad 40 000 kvm 
Kommersiella ytor 7000 kvm 
Ca 330 bostäder 

Område 2
BTA total 60 000 kvm 
Bostad 48 000 kvm 
Kommersiella ytor 12 000 kvm 
Ca 400 bostäder 

Område 3
BTA total 50 000 kvm 
Bostad 45 000 kvm 
Kommersiella ytor 5 000 kvm 
Ca 375 bostäder 

Område 4
BTA total 90 000 kvm 
Bostad 63 000 kvm 
Kommersiella ytor 27 000 kvm 
Ca 525 bostäder 

E T A P P I N D E L N I N G  O C H 
U T V E C K L I N G S F A S E R
Planförslaget innehåller ett stort mått av 
flexibilitet, som kan förändras över tid och 
utifrån aktuella anspråk. Greppet att låta 
Nya Hemmeslöv utvecklas i väl avgränsande 
steg skapar en anpassningsbar ny stad som tål 
förändringar. Det är en stadsplan där delar kan 
adderas efter behov - en strategi som är både 
hållbar och fungerande för den mindre stadens 
möjligheter.  Grönstruktur och parkstråk kan 
adderas i den takt kommunen beslutar, antigen 
I sin helhet före en full utbyggnad alternativt 
etappvis. 

E X P L O A T E R I N G 
Bebyggelseutveckling och exploateringsgrad kan 
anpassas efter aktuella behov vid givet tillfäle. 
Området föreslås byggas ”tätt och lågt”, vilket är 
ett sätt att skapa möjligheter för samutnyttjande 
av energi- och värmekällor, nödvändiga 
strukturer i form av vatten, avlopp etc samt 
möjligheter att minska det lokala beroendet av 
motorburna transportmedel.

sätta in Nya Hemmslöv och dess miljö i ett 
större sammanhang, där den omgivande naturen 
vävs ihop, även utanför tävlingsområdets gräns, 
är en minst lika viktigt som att skapa ett 
sammanhängande system inom området
Att skapa en miljövänlig stadsdel som främjar 
kollektivt resande samt cykel- och gångtrafik
Genom att erbjuda goda miljöer för gång- och 
cykel och närhet till kollektivtrafik – buss och 
tågtrafik – kan bilbunden trafik minskas. 

Att skapa miljöer som främjar en 
holistisk livstil
Planens syfte är att tillgodose de tre 
grundstenarna ekologisk- social och 
ekonomisk hållbarhet. Att främja 
och integrera behov för olika åldrar, 
familjekonstellationer och livstilar. 
Perspektivet innebär även att göra samhället 
och stadsdelen så transparent som möjlig m a 
p resursanvändning, hållbarhet och sambandet 
mellan byggd miljö och natur.

Att utveckla bebyggelsemönster som samverkar 
med klimat och energimål 
Bebyggelsemönster som är utformad för låg 
energianvändning är bl a djupa huskroppar,  en 
låg och tät bebyggelse samt kvartersformer som 
optimerar solinfall och skapar vindskydd till 
gårdsmiljöer. Odlingslotter I centralt läge bidrar 
till energibesparingar och klimatvinster.  

H Å L L B A R H E T 
Förslaget innehåller följande hållbarhetsprinciper: 

Att skapa en mångsidig levande stad med 
rekreativa värden
Nya Hemmeslövs plan har målsättningen att 
vara en hälsosam miljö och utgår från ett 
folkhälsoperspektiv där bebyggelsestrukturen 
integreras med grönytor, natur och 
rekreationsytor.  Närheten till naturen har en 
mängd positiva egenskaper. Det både sänker 
stress, ökar koncentrationen och påskyndar 
tillfrisknandet. Det finns ett klart samband 
mellan närheten till parker, grönområden, sjöar 
och vattendrag och grad av fysisk aktivitet.

Att utveckla ett naturligt och hållbart system 
vatten- och dagvattenhantering
Se rubrik Vatten. 

Att skapa en stadsdel med rika miljöer för växt- 
och djurliv
Våtmark och grönstrukturer bildar kontinuerliga 
stråk och korridorer, vilket gagnar växt- och 
djurliv de skapar mikromijöer som bidrar till en 
mångfald inom området. Den centrala våtmarken 
optimeras för att hysa ett så stort antal fågel- 
och djurarter som möjligt. 
Strategin att inte isolera naturen utan integrera 
den i hela planen möjliggör en högre biologisk 
mångfald. Detta skapar ett mer hållbart och 
motståndskraftigt ekosystem. Närnatur är hem 
för ett stort antal arter och bidrar även till 
stadens hälsa genom att det minskar buller, renar 
luften och reglerar mikroklimatet. Att 

Område 5
BTA total 72 000 kvm 
Bostad 62 000 kvm 
Kommersiella ytor 10 000 kvm 
Ca 510 bostäder 

Område 6 
BTA total 64 000 kvm 
Bostad 58 000 kvm 
Kommersiella ytor 6 000 kvm 
Ca 480 bostäder 

Område 7
BTA total 48 000 kvm 
Bostad 48 000 kvm 
Kommersiella ytor 0 kvm 
Ca 400 bostäder 

Total område 1-7 
260 hektar planområde 
(12 bostäder per hektar)
BTA totalt 431 000 kvm
BTA kommersiella ytor 68 000 kvm 
BTA bostäder 363 000 kvm 
Ca 3025 bostäder
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SITUATIONSPLAN, 1:2000 (A1)

Område 1 – Stadskvarteren
Sammanhängande kvarter längs Stensån med 
gröna gårdsrum och vattenkaraktär

Bebyggelsen samlas i öppnande kvarter kring en 
serie gemensamma gårdar med karaktärsgivande 
gröna ”vattenparker” - ett system med synlig 
dagvattenhantering och biodiken som kopplas 
samman med ån. Trädgårdarna fungerar 
som vattenbuffertar och infiltrationsytor. 
Bebyggelsen fasadliv placeras utåt omgivande 
gator vid fastighetsgräns och skapar tydlig 
distinktion mellan det privata och offentliga. 
Byggnadskvarteren utrycker variation mellan 
olika kvarter i skalan 2-4 våningar, med en 
vertikal indelning som medger egna hem men 
även radhus. En informell spännande rörelse 
för gående sker genom gårdsrummen parallellt 
med Stensån. Det offentliga landskapet utanför 
kvarteren ges en mer hårdgjord karaktär med 
trädkantade gator. Mot huvudgatan placeras 
lokaler och butiker i bottenplanet med bostäder 
ovanpå. Bebyggelseskala 2-4 våningar.

Område 2 - Parkkvarteren 
Bebyggelse med gröns fingrar tvärs Stensån

Parkkvarteren sträcker sig i öst-västlig riktning. 
En serie långsträcka allmänna landskapsparker 
utgår från Stensån. Området har en marknära 
radhusbebyggelse samt flerfamiljehus i 2-3 
plan. Inne i kvarteren anläggs privata gårdar 
med uteplatser och trädgårdar samt mindre 
passager/ gångvägar (straed) i tomtgräns. I 
gavlar mot Inre Kustvägen planeras lokaler i 
bottenplanet. De långsträckta landskapsparkerna 
står för transporten av överflödigt dagvatten 
ner till Stensån. De fungerar även som 
infiltreringsytor. Området kring Stensån görs 
även här tillgänglig för besökare, men får en 
mjukare och flackare karaktär än i ruta 1. 

Område 3  - Vattenkvarteren 
Bebyggelse vid naturlig våtmark, vass och 
gångbryggor

I Nya Hemmeselövs lägsta punkt utvecklas ny 
våtmark kring den existerande sjön. Våtmarken 
fungerar som buffert/ vattenmagasin för 
stadsdelen. Våtmarken kan variera i utbredning 
över tid. Landskapselement består av stora 
fält av vass som genomkorsas av gångbryggor 
som leder genom och runt sjön, gröna och 
vassbevuxna kanter. Djur- och fågelliv blir 
en attraktion och tillgång. Bebyggelsen 
samlas i grannskapsenklaver med villa- och 
radhusbebyggelse, egna hem byggda fristående 
eller vägg i vägg. Skalan tillåts variera i 2-4 
plan.

Område 4 - Stationstorget
Stadsdelen vid Båstads station + Stationstorget   

Stationstorget utvecklas som en generös 
och flexibel yta i en tät och intensiv 
stadsdel kring stationen. Offentliga ytor och 
platser av varierande storlek är inflätade i 
stationsområdets urbana väv. Dessa bildar små 
Fickparker/Pocketparks för både de boende i 
området och förbipasserande pendlare. 
Stationsområdet har ett tydligt synligt 
vattensystem i gatuplanet. Vattenrännor 
och hårdgjorda mindre kanaler visar upp 
vattnets väg genom området. En större, 
mer framträdande vattenlinje omgärdar 
hela stationsområdet och ger den en tydlig 
gräns mot sin omgivning. Söder om Stensån, 
integreras kolonilotterna med ett vattensystem 
som både möjliggör bevattning och avvattning. 
Bebyggelseskalan varierar mellan 3-5 våningar, 
med flerfamiljehus, stadsradhus och urbana 
villagrupper. I bottenplanet ges utrymme för 
lokalytor och butiker.

Stationstorget

Runt Båstads nya station formas ett grönt 
välkomnande torg som tar utgångspunkt i det 
överordande landskapets och infrastrukturens 
öst-västliga riktning. Ett grafiskt mönster av 
längsgående varierade band definierar torgytan 
och syr ihop alla funktionsytor - som parkering, 
väg och busshållsplats med traditionella 
torgverksamheter såsom plats för marknad 
och lugna sittmöjligheter till ett gemensamt 
helhetsgrepp. I den längsgående bandstrukturen 
flikas gröna element in med formell vegetation 
i formen av räta rader av körsbärsträd och mer 
informell växtlighet med friväxande lövträd, 
som bok och avenbok, på stora gräsytor. 
Dagvattnet tas om hand på plats och samlas 
i långsträckta lågpunkter med färgstark, 
vattengynnad växtlighet.
Torgytan breder ut sig på bägge sidor om 
järnvägsspåret och dessa bägge sidor knyts ihop 
av en tunnelkoppling med generösa breddmått. 
Ett kryss av avvikande färg förstärker denna 
koppling ytterligare och markerar Hemmeslövs 
nya mittpunkt för förbipasserande tågresenärer.

Område 5 – Trädgårdskvarteren 
Bostadsbebyggelse inplaceras i landskapsrum 
som bildas av fruktträdgårdar och äppellundar.  

Områdets huvudkaraktär kommer från 
fruktlunden som finns både i offentlig 
och privat tappning. Fruktträden, med 
sin blomning och sin frukt, visar tydligt 
säsongernas skiftningar, och ger hela området 
en dynamisk karaktär. Fruktlundarna fungerar 
med sina många träd och höga gräs som ett 
infiltrationsområde och ett vattenbuffertsystem. 
Biodiken/svackdiken sammankopplar 
fruktlundarna till ett större system och knyter 
av till det stötta vattensystemet inom de nord-
sydliga parkstråken. Längs biodiken går även 
promendstråk för vandringar inom och genom 
området. Bebyggelseskalan varierar mellan 2-3 
våningar. 

Område 6 – Ängskvarteren 
Öppna fält, ängar och dikesgrenar

Landskapselementen utgörs av långa trädlinjer 
och högt gräs som ger ett överblickbara 
men samtidigt klart avskild landskapsrum. 
Återkopplingen till känslan av, och närheten till, 
det omkringliggande, öppna odlingslandskapet 
är områdets mest framträdande karaktär. 
Vattensystemet utgörs av långa öppna 
vattendiken som får sin utformning från 
åkerns funktionella, långsträckta diken. 
Bebyggelseskala 2-3 våningar. 

Område 7 – Skogskvarteren 
Lövskog och skogsdungar

Skogen är områdets dominerande 
landskapselement. Kvalitén som skapas är 
bostäder i skog, villor, stadsvillor och parhus. 
Norr om Skogskvarteren ligger ett stort 
skogsområde vars träd och känsla vandrar över 
till området. Existerande skogspartier knyts ihop 
till en sammanhängande enhet, som omsluter 
bostadsenklaver och bildar rum och gläntor.
Skogens vattensystem består av bäcken, med 
slingrar sig fram med sina mjuka kanter. 
Naturlika planteringar mellan bebyggelsen 
ger stora naturliga infiltrationsområden. 
Bebyggelseskalan varierar mellan 2-3 våningar.
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SEKTION 2, 1:500 (A1)

PLAN ÖVER STATIONSTORGET, 1:1000 (A1)

Landskapets ramverk: 
gröna korridorer,  
det gula parkbandet 
det orangea parkbandet

Landskapet inom de sju områdena:
1 gårdar inom kvarteret  2 linjära vattenparker 
3 våtmark    4 urbana torg 
5 frukträdgårdar    6 ängsmark 
7 skog

Bostadstypologier inom de sju områdena

Trafik system
1 huvudgata  2 lokalgator  3 cykelbanor
4 station  5 ny järnväg

Vattensysttem med flödesriktningar

S T A T I O N S T O R G E T

OMRÅDE 4 - STATIONSTORGET

INRE KUSTVÄGEN

BUSS- OCH TAXIANGÖRING

PERRONG

DAGVATTENDAMM

STATIONSPARK

BILPARKERING, 150 PL

CYKELPARKERING

PERRONG
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SEKTION 1, 1:500 (A1)
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