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Båstad kommun inbjöd i oktober 2009 fyra 
arkitektkontor till en arkitekttävling om nya 
Hemmeslöv. De tävlandes uppgift var att ge 
förslag på hur en attraktiv stadsdel i Hem-
meslöv kan utvecklas. Viktiga målsättningar 
för tävlingen var att tankar om hållbar sam-
hällsutveckling ska kunna omsättas i praktiken 
samt att Båstad ska bli” det självklara valet för 
barnfamiljer i Öresundsregionen”. Nya Hem-
meslöv ska i första hand erbjuda karaktärsfullt 
och attraktivt boende, men ska också rymma 
service och en del arbetsplatser i anknytning 
till den nya stationen. 

Genom tävlingen avser kommunen att handla 
upp arkitekttjänster för det vidare arbetet med 
att planera och utveckla nya Hemmeslöv. Täv-
lingsresultatets visioner och idéer ska föras 
vidare genom den kommunala planeringspro-
cessen och utvecklas med hänsyn till kommu-
nens förutsättningar. 

Kommunen avser att initiera diskussioner 
kring exploateringen omedelbart när täv-
lingen är avgjord. Den vidare planeringen 
och utvecklingen avses ske i nära dialog med 
kommande intressenter; kommunmedborgare, 
kommande boende, olika experter och exploa-

törer. En viktig del i den fortsatta processen 
blir att närmre definiera hur det vinnande för-
slagets tankar kring hållbar samhällsplanering 
ska realiseras konkret. Vinnarförslagets kon-
sultgrupp ska kunna fungera som kommunens 
rådgivare och konsult i processen. 

De tävlande valdes ut genom en prekvalifice-
ring. 52 kontor anmälde intresse för att delta 
i tävlingen. Kommunen hade på förhand valt 
ut ett arkitektkontor att delta i tävlingen och 
ytterligare tre valdes ut genom prekvalifice-
ringen. 

De fyra lag som deltog i tävlingen var:
• Joachim Eble Architektur med Arkitekt-

kontor Nils Söderlund AB, Ekokultur kon-
sulter AB och Hyco Verhaagen Garten und 
Lanschaftsarchitect

• Vandkunsten med Tyréns AB och Claus 
Bech-Danielsen

• Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor med 
Land Arkitektur, Bureau Alle Hosper och 
Grontmij

• White Arkitekter AB med ÅF AB

Representanter från samtliga tävlande deltog 
i ett gemensamt startmöte den 19 november 
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2009 då förutsättningarna för tävlingen pre-
senterades och tävlingsområdet visades.
 Tävlingen bedömdes av en jury bestående av:
• Per Iwansson, planchef, arkitekt SAR/MSA
• Torbjörn Ziegler, bygglovschef
• Ingemar Lundström, teknisk chef
• Anette Åkesson, kommunstyrelsens  

ordförande
• Bertil Mattsson, förste vice ordförande  

kommunstyrelsen
• Anne Kjellberg, andre vice ordförande  

kommunstyrelsen
• Rune Pålsson, markägare
• Thomas Hellquist, arkitekt SAR/MSA,  

utsedd av Sveriges Arkitekter
• Henriette Vamberg, arkitekt MAA, utsedd 

av Sveriges Arkitekter

Tävlingen är godkänd av Sveriges Arkitekter 
och juryns sekreterare var Katarina Nilsson, 
arkitekt SAR/MSA från Sveriges Arkitekter. 

Juryn träffades under fem heldagar.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften var dels att föreslå be-
byggelsestruktur över ett större område i ett 
långsiktigt utvecklingsperspektiv, dels att mer 
detaljerat utforma en första mindre etapp. Det-
ta innebär förslag på ny bebyggelse utanför 
gamla Hemmeslövsområdet fram till Laholms 
kommungräns i norr. Den första etappen om-
fattar ett område väster om den nya stationen 
från Rivieravägen längs väg 115 (Köpmans-
gatan) med spårområdet som gräns åt söder, 
området öster om stationen fram till Mellanvä-
gen samt området söder om stationen mellan 
denna och Stensån.

De tävlande skulle visa utformningen för 
hela området i huvuddrag; områdets struk-
tur med bebyggelsekvarter grovt skisserade, 
huvudväg(ar) för bil, buss och cykel, större 
grön- (vatten-) stråk och områdets anslutning-
ar åt olika håll.

Förslaget skulle preciseras tydligare för etapp 
1. Det skulle visa mer detaljerat hur en hållbar 
stadsbygd kan se ut och fungera. Bebyggelse-
struktur skulle redovisas med husvolymer och 
med ett mer finmaskigt nät av vägar och gång- 
och cykelvägar. Offentliga platser och grön- 
och vattenmiljöer skulle illustreras. Typiska 
bostadskvarter och de viktigaste offentliga 
platserna, särskilt stationstorget, skulle också 
illustreras så att karaktärer och arkitektoniska 
intentioner framgick. 

Juryn har bedömt förslagen i enlighet med 
tävlingsprogrammets kriterier som utgick från 
kommunens huvudmålsättning att skapa en 
attraktiv hållbar stadsdel som tillför nya kvali-
teter till Båstad. Kriterierna var utan inbördes 
ordning eller viktning:

Övergripande idé och hur målsättningarna i 
programmet uppfylls för hela stadsdelen och 
för etapp 1.

• Relationer och kopplingar till omgivning
• Stadsbyggnadsmässiga, miljömässiga och 

gestaltningsmässiga kvaliteter
• Innehåll med avseende på hållbarhet och 

vilka förutsättningar förslaget ger för en 
vidareutveckling av ett ekologiskt anpassat 
byggande

• Utvecklingsbarhet, flexibilitet inför framti-
den

• Genomförbarhet, realism med avseende på 
kommunens storlek och resurser

Tävlingsprogrammet

Till grund för de tävlandes arbete fanns ett 
tävlingsprogram som beskrev förutsättningar 
och målsättningar för utvecklingen av nya 
Hemmeslöv. 

Den framtida bebyggelseutveckling som 
Båstads kommun planerar i tätorten kom-
mer i stor utsträckning ske med fokus på en 
ny station i en ny stadsdel, söder och öster 
om det befintliga Hemmeslövsområdet. När 
Hallandsåstunneln enligt planerna öppnas för 
järnvägstrafik år 2015 flyttas järnvägsstatio-
nen i Båstad till ett läge vid Hemmeslöv och 
förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen 
förändras. Den nya stationen innebär att det 
kommer att bli enkelt att pendla till/från de 
större städerna i söder och norr. Nya relationer 
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till Båstad och de omgivande orterna uppstår 
med det nya stationsläget. 

Båstads kommun vill skapa en attraktiv stads-
del med många boende och en del personalin-
tensiva verksamheter nära den nya stationen 
så att sambandet mellan boende, arbetsplatser 
och möjligheter till kollektivt resande kan 
utnyttjas. Den nya bebyggelsen ska vara en 
kontinuerlig fortsättning på det befintliga sam-
hället och Båstads centrala delar i väster. Sam-
tidigt ska stationens roll som knutpunkt och 
betydelse för bebyggelseutveckling i ett större 
omland inom både Båstads och Laholms kom-
muner understrykas.

Området ska utformas så att höga ambitioner 
beträffande hållbart byggande kan realiseras. 
Förslaget ska gynna att byggnader kan bli ener-
gieffektiva, att tekniken i byggande och anlägg-
ningar hushåller med resurser och blir krets-
loppsanpassad samt att negativ klimatpåverkan 
minimeras. Bebyggelsen ska samspela med 
Bjärehalvöns och platsens natur. Struktur och 
boendeformer ska gynna integrering av olika 
sociala grupper, med fokus på unga familjer. 
Stadsdelen ska innehålla intressanta platser och 
rum som uppmuntrar till möten såväl i mindre 
grupper som i en större offentlighet. Trafik- och 
kommunikationsnät ska uppmuntra gång- och 
cykeltrafik och ett kollektivt resande. Samtidigt 
ska stationen vara tillgänglig för bilpendlare 
som byter trafikslag här.

Förslaget ska tjäna som utgångspunkt för 
utveckling under en längre tid, kanske flera 
decennier. Det ska tåla förändringar inom sitt 

huvudkoncept och innehålla lämplig grad av 
flexibilitet. Bebyggelsestrukturen ska kunna 
utvecklas vackert, med väl formad offentlig 
miljö som ram kring det privata och individu-
ella byggande som kommer att följa.

Båstad och Bjärehalvön är välkänt för sina 
vackra och särpräglade natur- och kulturmil-
jöer och är sedan länge en plats som attraherar 
fritidsboende och besökande turister. Hal-
landsåsen sticker ut i havet och skapar ett 
landskap med ovanliga höjdskillnader och 
en lång, varierad och vacker kust. Åsen delar 
kommunen med branta sluttningar mot norr 
och svagare lutningar mot söder. Sluttningarna 
genomkorsas av bäckfåror och dalgångar och 
det kuperade landskapet rymmer både mindre 
slutna rum och magnifika utblickar över La-
holmsbukten och Skälderviken. I det vackra 
landskapet ligger tätorter och andra bebyg-
gelsemiljöer med historiska anor såväl längs 
kusten som inåt land.  

Kommunen är övertygad om att möjligheterna 
till att attrahera nya boende och även nya ar-
betsplatser kommer att öka när de kvaliteter 
som redan finns i kommunen kompletteras 
med en förbättrad tågtrafik som tidsmässigt 
närmar kommunen till större städer. Den nya 
stationen och en ny Inre Kustväg mot den 
mellan Båstads och Laholms kommuner ger 
nya förutsättningar för boende och annan ut-
veckling vid Båstad på åsens norrsida. Det blir 
viktigt att skapa nya attraktiva och hållbara 
boende- och arbetsmiljöer som svarar mot för-
utsättningarna och den efterfrågan på att leva i 
kommunen som kommer.

1

2
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JURYNS BEDÖMNING

Nya Hemmeslöv ligger nära men inte i direkt 
anslutning till Båstad. Båstads övergripande 
karaktär är trädgårdsstaden med låghusbebyg-
gelse, allékantade smala gator med individu-
ella hus i kvartersmönster. Nya Hemmeslöv 
har dock sina egna estetiska förutsättningar 
med det gamla Hemmeslövs glesa bebyggelse 
och planterade dominerande tallskog med 
bilfria gångstråk i naturlandskapet mot havet 
och med Hallandsåsen ständigt visuellt närva-
rande. Området kommer också att ansluta till 
en relativt storskalig infrastruktur och kommer 
att vara synligt på långt håll på den plana La-
holmsslätten.

Tävlingsuppgiften är präglad av en stor öp-
penhet vad gäller exploatering och uttryck 
– samtidigt finns flera förutsättningar för den 
framtida utbyggnaden som innebär att både de 
tävlande och juryn har fått göra sammanväg-
ningar och ställningstaganden. I detta skede 
av planeringen av området är det viktigt att 
finna ett angreppssätt som tillåter en successiv 
utbyggnad av området under en tidsrymd som 
är svår att exakt bedöma. Detta innebär också 
att den föreslagna strategin för utbyggnad av 
hela området behöver innehålla ett visst mått 
av flexibilitet för utveckling. Det är viktigt att 
den första etappen relativt snabbt kan uppfat-
tas som ett fullvärdigt bostads- och verksam-
hetsområde för att åstadkomma en positiv 
utveckling av nya etableringar. Stationen kom-
mer i sig att vara en förutsättning som ökar 
möjligheten för att området snabbt etableras, 
men för att ytterligare förstärka områdets att-
raktion krävs offentliga platser, stadsrum och 
realistiska möjligheter till etableringar. Det är 
möjligt att starta vissa delar av bebyggelsen 
redan innan stationen är färdig.

Det ska finnas både bostäder och arbetsplatser 
nära stationen och de tävlande kunde föreslå 
en annan disposition mellan dem än kommu-
nen gjort i översiktsplanen. Just där stationen 
är anlagd finns minst plats för bebyggelseut-
veckling då den möter en triangelspets av be-
fintlig bebyggelse. De tävlande kunde föreslå 
förändringar men skulle beakta realismen i 
det. 

En detaljplan som fixerar läget och utform-
ningen av Inre Kustvägen samt anger mark-
användning för kontor och handel mellan Inre 
Kustvägen och järnvägen och som innehåller 
stationsområdet har antagits och vunnit laga 
kraft. 

Tävlingsprogrammet angav inte någon öns-
kan om en specifik exploatering av området 

eller hur fördelningen mellan olika boende-
former och hustyper ska vara. Det ingick i 
tävlingsuppgiften att föreslå detta utifrån de 
förutsättningar som redovisades i tävlingspro-
grammet. En önskan var att nya Hemmeslöv 
borde ha en relativt hög exploateringsgrad för 
att rymma många boende inom gångavstånd 
från stationen. Samtliga tävlande har föreslagit 
ungefär samma antal bostäder i området inom 
etapp 1 – cirka 1.200 bostäder (beräknat på 
jämförbara delar av etapp 1). När det gäller 
verksamhetsytor är skillnaderna större och den 
högsta exploateringen är ungefär lika mycket 
verksamhetsyta som bostäder. 

Samtidigt som en högre exploatering kring 
stationen är önskvärd och att det är bra att 
bebyggelsen uppfattas som sammanhållen i 
området uppskattar juryn de förslag som tagit 
fasta på den karaktär som finns i gamla Hem-
meslöv med ett stort inslag av gröna stråk 
som sammanhållet löper genom området. 
Viktiga länkar eller stråk är då en fortsätt-
ning på de gröna korridorer som löper genom 
gamla Hemmeslöv mot åsen men också det 
stråk som löper längs med Stensån. Ytterligare 
gröna stråk från Båstads tätort mot stationen 
och med möjlighet till en förlängning österut 
ut över det som naturligt finns kring Stensån 
finns i flera förslag och uppskattas av juryn. 
Något av dessa stråk bör dock vara av sådan 
karaktär att det kan förväntas vara levande och 
befolkat under stor del av dygnet för att upp-
levas tryggt och säkert för dem som ska ta sig 
till och från stationen gående eller cyklande. 

De flesta förslag innebär stor andel låg bebyg-
gelse inom området vilket är logiskt med tan-
ke på grundförutsättningarna och den karaktär 
som Båstad har. Dock har de flesta förslag en 
tätare bebyggelse vilket ger möjligheter till 
mer blandade bebyggelsetyper och möjlig-
heter för mer blandade upplåtelseformer. Det 
är tänkbart att även hyresrätter kan få mark-
kontakt. Juryn anser att det är önskvärt att det 
finns möjligheter till blandning av bostäder 
och verksamheter samt olika upplåtelseformer 
inom kvarteren och inte inom olika etapper 
av utbyggnaden. En blandning inom kvarte-
ren innebär att området kan byggas ut stegvis 
samtidigt som en blandning snabbt kan åstad-
kommas. 

Tävlingsförlagen skulle lägga stor vikt vid 
utformningen av miljön runt stationen. Pro-
grammet uppmuntrar till att en ny passage 
under järnvägen skapas och att läget för sta-
tionen därmed kan förändras från det som är 
givet genom den existerande gångtunneln. 
Samtliga förslag innebär nya passager eller en 
mycket förändrad passage. Torget som skapas 
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kring stationen har i flera förslag blivit för 
stortskaligt och öppet. Detta beror på att de 
flesta förslagsställare har föreslagit torgytor 
och bebyggelse på båda sidor om järnvägen 
med en sammanlänkande passage under den. 
Det är mycket svårt att skapa trevliga miljöer 
med sådana förutsättningar. Kravet på parke-
ring och busshållplatser bidrar också till att 
öka storleken på torget. Att lägga bebyggel-
sen huvudsakligen norr om järnvägen skapar 
möjligheter att också skapa ett mer omslutet 
torg. I den framtida utvecklingen önskar juryn 
att ansträngningar görs för att verksamheter i 
husen som kan bidra till aktiviteter under både 
dag och kvällstid placeras kring torget och att 
bottenvåningarna inte är slutna eller privata.

Tävlingen har tillfört aspekter kring entrén 
till Båstad och hanteringen av Hallandsvägen 
som infartsgata till Båstad som är värdefulla 
för det fortsatta arbetet med utvecklingen av 
Hemmeslövsområdet. Hallandsvägen pas-
serar under järnvägen på väg in mot Båstad 
och detta kan utvecklas till att tydligt markera 
att man kommer in i tätorten. Detta kan lösas 
genom att accentuera skillnaden mellan det 
öppna landskapet innan järnvägen till en mer 
urban karaktär på andra sidan. Även om Hal-
landsvägen visuellt kan utvecklas till att få 
en stadsgatekaraktär finns det komplikationer 
med att göra för många lokalgatsanslutningar 
från Hemmeslöv till den.  

Kommunen har beslutat att den nya stadsdelen 
ska bli en förebild för hållbar samhällsutveck-
ling. Utformningen av stadsdelen avgör inte 
i sig om detta lyckas men den kan ge bättre 
eller sämre förutsättningar för den vidare ut-
vecklingen. 

Förslagen visar ambitioner när det gäller håll-
barhetsfrågorna och har förslag som handlar 
om energiförsörjning och kretsloppstänkande. 
Men också de sociala frågorna har betydelse 
vilket i stor utsträckning handlar om de offent-
liga och halvprivata rummen inom kvarteren, 
samt de stråk som människorna förväntas röra 
sig i. Kommunen har inte egna resurser att 
genomföra mer kostnadskrävande åtgärder 
i den offentliga miljön varför de mer omfat-
tande förslagen när det gäller anläggningar för 
återvinning med mera kommer att bli svåra 
att realisera. Samtliga förslag har på ett rim-
ligt sätt hanterat dagvattenfrågorna och har 
förutsättningar att skapa bebyggelse med låg 
energiförbrukning. 

Ett viktigt och mångfacetterat ställningstagan-
de är bedömningen av de investeringar som 
krävs för att etablera området mot de möjlig-
heter som finns att återfå kostnader – både i ett 
kort perspektiv i form av markförsäljning för 
exploatering och i ett längre perspektiv i form 
av skatteintäkter från dem som flyttar till kom-
munen. Juryn har bedömt att investeringarna 
måste hållas inom rimliga nivåer och har gjort 
en översiktlig uppskattning av kostnaderna 
i relation till de värden och kvaliteter som 
skapas. Till detta hör att de tekniska förutsätt-
ningarna för bebyggelsen inom området inte 
är optimala och på vissa ställen inom området 
är grundförhållandena mycket svåra och det 
har varit betydelsefullt för bedömningen att 
de tävlande har tagit hänsyn till de faktiska 
förhållandena.

Flygfoto över 
tävlingsområdet.
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Juryn beslöt enhälligt den 17 maj 2010 att 
utse förslaget Å-stad i Båstad till vinnare i 
arkitekttävlingen och rekommenderar för-
slaget till utförande. 

Per Iwansson, planchef, arkitekt SAR/MSA

Torbjörn Ziegler, bygglovchef, arkitekt 

Ingemar Lundström, teknisk chef

Anette Åkesson, kommunstyrelsens ordfö-
rande

Bertil Mattsson, förste vice ordförande 
kommunstyrelsen

Anne Kjellberg, andre vice ordförande 
kommunstyrelsen

Rune Pålsson, markägare

Thomas Hellquist, arkitekt SAR/MSA

Henriette Vamberg, arkitekt MAA
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sjökvarteren staden vid stationen 

staden vid stationen INDIVIDUELLA 
BEDÖMNINGAR



10

sjökvarteren staden vid stationen

sjökvarteren

staden vid stationen

trafikdiagram

åstaden

åstaden

FÖRSTA PRIS

Å-STAD I BÅSTAD
Förslaget har en övertygande struktur som innehåller fina gaturum och platser i en behaglig skala 
anpassad till områdets förutsättningar. Den friare placeringen av byggnader och vägar följer en 
struktur som utgår från människan med stor andel av park och grönska som väl ansluter såväl 
till gamla Hemmeslövs som till Båstads karaktär. Förslaget ger möjligheter till en bra blandning 
av upplåtelseformer och byggnadstyper inom kvarteren. Förslaget är det som tydligast svarar på 
frågan om en ur alla aspekter hållbar stadsbygd. 

Förslagsställare: Joachim Eble Architektur: Joachim Eble, Rolf Messerschmidt, Norma Bode, Marcelo Rivera 
Leyton och Andrea Naumann. Ekokultur konsulter AB: Varis Bokalders. Arkitektkontor Nils Söderlund AB: Nils 
Söderlund. Hyco Verhaagen: (Landskapsarkitektur). moka-studio: (Flygperspektiv) Sabine Monclin och 
Jean-Pierre Monclin. 
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sjökvarteren staden vid stationen

sjökvarteren

staden vid stationen

trafikdiagram

åstaden

åstaden

Kompositionen som helhet bygger på en 
inkännande blandning av byggnadstyper 
och verksamheter inbäddade i grönska. 
Förslaget tillåter en skala från en till fyra 
och fem våningar, med de enstaka högre 
husen rytmiskt placerade i väl valda lägen. 
De blir karaktärsskapande för området, 
som dock i helhet förblir en låghusstad. 
Blandningen av hustyper ger möjligheter 
till olika slags upplåtelseformer som kan 
vara attraktivt för olika målgrupper och 

åldrar. I den inte så strikt formade planen 
skapas många små torg och platser för 
möten och aktiviteter, som har potential att 
ytterligare utvecklas om de kunde göras 
lite tätare och mer rumsliga. Det finns 
positiva symbolvärden i de lätt organiskt 
formade bebyggelse- och gaturummen, 
som syns inspirerade av naturens Stensån 
och Hallandsåsen. De halvprivata gårdarna 
inom bostadskvarteren med anslutande små 
privata trädgårdar kan skapa en känsla av 
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gemenskap och tillhörighet inom kvarteren 
vilket bedöms viktigt för det sociala livet i 
området. Området ansluter något okänsligt 
mot befintliga Hemmeslövsområdet då 
gator läggs direkt mot existerande tomter. 
Relationen till Hallandsvägen bedöms vara 
överdrivet avvisande på vägens norrsida. 
Förslaget ger vägen en trafikstandard som 
bedöms vara riktig och realistisk, men vägen 
bör samtidigt kunna upplevas visuellt som 
en stadsgata och bör utvecklas. Bebyggelsen 
döljs väl förortsmässigt bakom onödigt 
framträdande bullervallar.

Successivt mot stationsområdet ökar områ-
dets täthet, skala och andelen verksamheter 
i husen utan tvära gränser i en grammatik 
som juryn anser fångat en Båstad/Bjäreka-
raktär. Stationstorget ligger i huvudsak norr 
om järnvägen och söder om det finns ett 
litet område med verksamheter och få bostä-
der. Detta gör att man slipper många av de 
komplikationer som ett nedsänkt torg eller 
större passage under järnvägen innebär och 
torget får fina proportioner och en storlek 
som stämmer med områdets karaktär. Om-
rådet söder om järnvägen är dock alltför lågt 
utnyttjat och bland annat placeringen av en 
terra preta-anläggning där skapar hinder för 

en framtida utveckling. Stationen har flyttats 
ganska långt österut och det är möjligt att 
det visar sig vara orealistiskt. Juryn bedömer 
dock att detta går att hantera inom förslagets 
huvudprinciper.

Området vänder sig inåt och kan upplevas 
vända ryggen mot dem som anländer till 
Båstad. Flera tekniska anläggningar bland 
annat för avfallshantering är mycket synliga 
från vägen och måste utformas med stor 
ambition om de inte kan få mindre framträd-
ande placeringar. 

Förslaget innehåller många och ambitiösa 
förslag till kretsloppsanpassning på en nivå 
som kan bli svåra att realisera även om de 
bygger på beprövad och trovärdig teknik. 
Den stora idrottsanläggningen bedöms vara 
för storskalig för de behov som finns. Dessa 
kanske inte i alla delar är genomförbara. En 
förtätning i etapp 2 bör diskuteras i det fort-
satta arbetet.

Förslaget bedöms vara utvecklingsbart och 
kommer sammanfattningsvis att bli mycket 
attraktivt för nya innevånare i Båstad. 
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EJ BELÖNADE FÖRSLAG

SJU STEG FÖR BÅSTAD

Förslagets övergripande struktur integrerar på ett enkelt och självklart sätt det gamla och nya 
Hemmeslöv och bygger vidare på en struktur av gröna länkar där människor kan röra sig. De 
olika delarna med olika karaktär inom det nya området ger en naturlig etappindelning. 

Förslagsställare: Kjellander + Sjöberg arkitektkontor: Ola Kjellander och Stefan Sjöberg. Medverkande: Andreas 
Lebisch, Lena Viterstedt och Karolina Sporre. Bureau Alle Hosper: (urban design) Patrick Verhoeven. Medver-
kande: Gerwin de Vries, Mikaela Svensson, Raymond Vanderheijden och Peter de Ruyter. Land arkitektur: Anders 
Kling. Medverkande: Alf Orvesten och Sofia Nylén. Grontmij: (trafikplanering) Jan-Erik Hollander.
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Förslagsställarnas analys av gamla Hem-
meslöv med dess gröna granskogskorridorer 
där människor kan röra sig på baksidan av 
de stora tomterna skilt från vägsystemet 
är välfunnet och de bygger vidare på det i 
det nya området. Detta gör att naturen inte-
greras på ett naturligt sätt i den nya bebyg-
gelsen och området får en robust struktur 
med en bra balans mellan de urbana och 
de mer parkliknande områdena. Fler stråk 
med olika funktioner föreslås också som ett 
barnstråk, motionsstråk och ett kommersiellt 
stråk och när de olika stråken korsar varand-
ra bildas platser för möten.  

De sju olika områdena har getts olika ka-
raktär med varierande täthet och bebyg-

gelsestruktur. Vägsystemet slingrar sig runt 
bostadskvarteren. Detta gör det till synes lätt 
att bygga ut området i etapper, men om res-
pektive del endast innehåller ett fåtal olika 
bostadstyper innebär det att området inte 
kan byggas ut etapp för etapp. Vid närmare 
granskning visar det sig också att de olika 
områdena har brister i sin utformning. Kring 
stationen föreslås en stadsbildning som på 
sätt och vis har en medeltida struktur med 
oregelbundna gatu- och stadsrum omgärdat 
av gröna stråk på båda sidor om järnvägen. 
Gaturummen och torget bedöms ha över-
stora mått och odefinierade rumsbildningar. 
Särskilt stationstorgets proportioner mellan 
bebyggelse och öppna ytor är obalanserad. 
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Förslaget resonerar på ett trovärdigt sätt 
kring hållbarhetsfrågorna vilket lika mycket 
utgår från den sociala aspekten av hållbar-
het, som den ekologiska. Detta utmynnar i 
strukturen av stads- och landskapsrum och 
förslaget att använda de gröna stråken och 
vattnet inom området som en resurs. 

Det är svårt att bedöma kvaliteten hos de 
olika hustyper som föreslås i respektive 
område, särskilt inom stationsområdet, då 
de tycks vara mer av symboler för hus och 
svåra att realisera som i förslaget. Förslaget 
innebär exploatering av mark med svåra 
grundförhållanden samtidigt som lätt bygg-
bar mark lämnas oexploaterad. Förslaget 
visar också bebyggelse utanför tävlingsom-

rådet samt en omotiverat ändrad dragning 
av Inre Kustvägen vilket programmet tydligt 
angav inte var möjligt. Detta gör samman-
taget att trots den starka strukturen kommer 
förslaget att behöva genomgå stora oförut-
sägbara förändringar vid ett genomförande. 
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EJ BELÖNADE FÖRSLAG

KANALSTADEN

Förslaget har en attraktiv och småskalig struktur med fina bostadsmiljöer, unika i Båstad. Sta-
tionsområdet förbinds med ett speciellt stråk för gående och cyklande längs en anlagd kanal 
som är välfunnen och har höga kvaliteter. Porten till Båstad utformas på ett ledigt och vackert 
sätt med ett tätt planterat skogsparti. 

Förslagsställare: Tegnestuen Vandkunsten: Jan Albrechtsen, Pernille Poulsen, Knud Kappel, Kristian Martinsen 
och Birgitte Holm. Landskap: Jens Linnet, Adam Bang, Mikkel Stagis. Rådgivare: Tyréns: Per Eneroth och Stefan 
Aguayo. Hållbarhet: Professor Claus Bech Danielsen / SBI.

Den anlagda kanalen är förslagets huvudidé 
och längs den kommer ett gång- och cy-
kelstråk byggas som löper från Båstad och 
möter stationstorget innan det bär vidare. 
Kanalen utgör också gränsen mellan gamla 
och nya Hemmeslöv. Stråket längs kanalen 
har utformats med höga kvaliteter i en intim 
skala där offentligt och halvprivat liv kan 
mötas.

Med ett enkelt grepp, en tät lövskogsridå 
som markerar infarten till Båstad när Hal-
landsvägen passerar järnvägen, har förslaget 

tydligt markerat entrén till Båstad och kon-
trasten mellan det öppna fria landskapet och 
staden är i sin enkelhet mycket vacker.   

En tät och låg plan är utlagd över hela om-
rådet med avsikten att bebyggelsen inom 
de olika kvarteren ska utgöra variationen 
inom området. Boendemiljöerna och husen 
bedöms ha mycket höga kvaliteter med stor 
andel marknära boende. Endast i stations-
området och längs den Inre Kustvägen tillåts 
bebyggelsen bli något högre och stationstor-
get har en bra skala. Planen är dock utlagd 
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Huvudidén

Som överordnad strategi försöker vi att skapa ett tydligare sammanhang 
och förbindelse mellan det gamla Båstad och den nya stadsdelen. Många 
infrastrukturella förändringar är redan utförda eller planerade och skall 
inarbetas i förslaget. Men de berör endast den motordrivna trafi ken.  

Som ett överordnat begrepp introducerar vi därför Kanalstråket - en ny stig- 
och kanalförbindelse längs kanten till det befi ntliga sommarhusområdet som 
kopplar ihop den nya stadsdelen med den gamla stadskärnan. Det är först 
och främst en cykel -och- gångförbindelse som startar helt inne i centrum 
av det gamla Båstad – blir till en ny strandpromenad, passerar sjön och går 
genom skogen, fortsätter vidare upp längs den anlagda kanalen mot den nya 
stationen och förbi skolan vidare genom det planlagda bostadsområdet i den 
norra delen och slutligen ansluter stigen till Skummeslövs sanddynreservat i 
Laholms kommun.

Den kommer att utgöra en viktig länk mellan gammalt och nytt, mellan stad och 
landskap samtidigt som den kommer vara en dynamisk, rekreations, aktivitets 
och upplevelsesförbindelse som tillför en ny dimension till den kommande 
stadsdelen.

Kanalen fungerar som vattenuppsamlingsreservoar där dagvatten från 
bostadsområdenas vägar och stigar uppsamlas i diken och leds ner till kanalen. 
På så sätt dräneras stora delar av den nya stadsdelen där grundvattnet står 
högt. Kanalen får varierande karaktär – på några ställen upplevs den urban 
och stadsmässig, på andra ställen mera grön och frodig. En lång rad aktiviteter 
kan knytas till Kanalstråket.

Våra grundläggande tankar kring stadsplanen är djupt förankrade i stadens 
skala och storleksförhållanden, där vi försöker bygga vidare på de befi ntliga 
kvaliteter som redan fi nns – den täta och låga men samtidigt stadsmässiga 
karaktären med passager, små slingrande gator, staket, häckar och trädgårdar. 
Samtidigt är vi uppmärksamma på att området omkring stationen kräver en 
särskild bearbetning och utformning, där det skall fi nnas plats till förändring 
och förnyelse. 

Vi vill förtydliga stadsområdets landskapliga placering och gröna karaktär, 
med det låga våtområdet, skogen och Hallandsåsen i bakgrunden. Vi menar 
att stadsdelens täta och låga utformning, kommer att få stora kvaliteter i kraft 
av denna placering med det omgivande landskapet som bas.

 – en ny samlande identitetsskapande förbindelse och 
stadsmässigt stråk för promenader och rekreation
- nya stadskvarter i ’båstadsanda’ – småskalighet, täta, gröna gårdar och 
trädgårdsstadskaraktär

– maximalt tillvaratagande av områdets naturpotential och tillförande av nya 
naturkvaliteter

Strukturplanen

Vi baserar i stora drag planen på de trafi kstrukturer som är anvisade i 
programmet och placerar stadsutvecklingen i området mellan de större 
vägnäten och det nya Kanalstråket. Ett småskaligt vägnät anknyter till de olika 
utvecklingsområdena.

Befi ntliga landskapliga kännetecken så som diken, staket, lundar och 
planteringar används som typologier till att beskriva gränslinjer mellan 
fastigheterna.

En serie olika karakteristika defi nierar och identifi erar de olika kvarteren. 
Vid den stora sjön och skogen längs Stenså etableras naturligt 
mera öppna strukturer. ’Åkvarteret’ och ’Skogskvarteret’ ligger här
 – Kanalstråket är landskapligt bearbetad i denna del. Längre ut närmare 
stationen möter man ’Kanalkvarteret´– här är husens relation till Kanalstråket 
mera urban och strukturen tätare. De nya stadsdelarna skall skapa goda 
förbindelser direkt till stranden genom sommarhusområdena. Små broar över 
kanalen defi nierar och tydliggör kopplingen. Vi föreslår att man framhäver Inre 
Kustvägens skärningspunkt med järnvägen som en slags stadsport, genom 
att endast bygga norr om järnvägen i detta område. Söder om järnvägen 
planteras ett skogsområde som visuellt ger ett motspel till Hallandsåsens 
enorma sluttning och samtidigt är ett hållbart grönt element som skapar ett 
mjukare och vänligare uttryck än dagens järnvägsbank. 

På detta sätt preciseras och förstärks gränsen mellan stad och land – som i 
dag framstår mer diffus vid infartsvägen till Båstad. 

I den nordliga delen etableras stadsutvecklingen med en mindre täthet och 
struktureras efter befi ntliga plantningar och diken mm. Nya alléplantningar 
samt existerande gårdar används som utgångspunkt för de framtida 
bostadsområdena.

Med Hallandsåsen i ryggen och Laholmsbukten framför näsan har Båstad 
ett unikt läge helt utöver det vanliga. Känd som internationell tennisstad 
och med sina vackra skogar och långsträckta stränder har Båstad en hög 
status både som bostadsort och semesterort. 

Samtidigt är det ett samhälle som står inför stora förändringar – den nya 
järnvägen med tunneln som borrar sig genom åsen förvarnar om nya tider 
med en stadsutveckling som möjliggör en infl yttning av unga barnfamiljer. Den 
gamla järnvägsstationen ersätts av en ny station längre ut från samhället – en 
förskjutning av en viktig knutpunkt.

Det stora platta jordbruksområdet tillsammans med skogsbrynet ner mot 
sommarhusområdet, utgör landskapet för det stora område som skall 
utvecklas och som på sikt förvandlas till ett nytt bostadsområde i kommunen. 
Potentialen för en utveckling i detta område är på många sätt optimala. 
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utan någon hänsyn alls till geografin och 
de rådande grundförhållandena och har en 
otydlig hierarki.

När det gäller en utbyggnad i etapper finns 
det få naturliga gränser vilket i och för sig 
kan innebära att området byggs ut i små 
steg. Men vissa investeringar, till exempel 
kanalen, bedöms behöva anläggas genom 
hela det framtida området i ett tidigt skede 
av utbyggnaden. Gatusystemet kräver också 
större investeringar med flera broar över 
Stensån. 
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I knutpunktet vid järnvägsstationen föreslår vi en mer kompakt struktur upp 
till 4 våningar, en mer stadsmässig struktur som samtidigt fungerar som 
bullerskydd för de lägre trädgårdsstadskvarteren. Området mellan ån och 
järnvägen kallar vi ’järnvägskvarteret’. 

Vid stationsplatsen placeras skolan, nära Kanalstråket och ett större 
grönområde med bollbaner, invid sommarhusområdet. 

Skolan kommer med denna placering att bidra till liv på stationsplatsen och får 
samtidigt en optimal placering med många sport och rekreationsmöjligheter. 

Omkring själva stationen har vi grundläggande respekterat trafi kprojektet. 
Perrongen bibehålles och stationsplatsen fl yttas c:a 100 m mot öster, mer 
centralt på perrongen för att stärka stationsplatsens placering i stadsplanen. 
En stor ny tunnel under spåren binder samman stadsdelarna på båda sidor av 
järnvägen. Stationsplatsen kompletteras med ett högre hotell i 7-8 våningar 
som ett varumärke för stationsområdet.  Vid själva stationsplatsen ligger 
biljettkontor, livsmedelsaffär, kontorslokaler och hotellfoajé. 

Längs järnvägen etableras en bullervägg kopplat till ett långsträckt parkområde 
som gör det attraktivt att bygga här med husgavlarna upp mot muren så det 
skapas bullerskyddade gröna gårdar och trädgårdsrum mellan byggnaderna. 

Exploaterings procenten förväntas vara på ca. 120-130 % i detta område. 

Det är vår målsättning att skapa en stadsdel i en närvarande skala. Trots 
önskemålet om att bygga mycket högt och tät i det stationsnära området, 
tycker vi att det är skalamässigt felaktigt i Båstad och i detta lågt liggande 
landskap vid foten av Hallandsåsen. Vi tror inte på stora fl ervåningshus som 
genomgående basmodell för utvecklingen av hela området – även om det 
kommer att fi nnas enstaka högre byggnader omkring stationen. 

Trafi k och parkering

Som vi har beskrivit bevarar vi det planerade huvudtrafi kvägnätet. Vi 
stöder förslaget om att etablera Mellanvägen som genväg till motorvägen 
och som förbindelse till järnvägskvarteret. Vi föreslår max. 50 km/t  på de 
planlagda huvudvägarna (Inre Kustvägen) och 30 km/t på bostadsområdenas 
ankomstsvägar. 

Vid stationsplatsen föreslår vi Inre kustvägen anlagd som ’shared space’, så 
det blir en trygg förbindelse för de många mjuka trafi kanter och inte minst 
för de många skoleleverna som färdas i denna huvudförbindelse mellan 
kanalstråket, stationsplatsen och under järnvägen. 

Omkring stationen placeras 200 p-platser – som eventuellt kan anläggas i 
markplan och senare inkorporeras som en del av byggnaderna vid stationen. 

I bostadsområdena placeras parkeringen primärt i markplan. Karaktären på 
p-platserna är små och gröna områden med 15-20 platser. I planen är det på 
dessa områden kalkylerat med 1 p-plats/100m2.

Längs Hallandsvägen föreställer vi oss att parkeringen är en integrerad del av 
kontorsbyggnaderna.

skola

service/kontor
3 till 4 våningar service/kontor

3 till 4 våningar service/kontor
3 våningar

radhus
2 våningar

tvåfamiljhus
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Sektion i Kanalstråket vid Stranden
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ÖVERSIKTSKARTA 1:5000

EJ BELÖNADE FÖRSLAG

DESTINATION LIVSOAS

Förslaget bygger på en förståelse för att Båstad är en småskalig stad som växer i små steg och 
bygger på ett sympatiskt vis ihop nya och gamla Hemmeslöv med villabebyggelse mot villabe-
byggelse.

Förslagsställare: White Arkitekter: Sara Grahn (ansvarig), Taiga Koponen, Mikael Stenqvist, Albert Orrling, 
Susanna Dahl, Magdalena Franciskovic (landskap), Mats Holmberg (illustrationer). ÅF Group: Gunnar 
Wernstedt (energi och teknik) och Kjell Säfvestad (trafik). Referensgrupp: Sven Gustafsson och Jonas Olsson.

Förslaget bygger på en insiktsfull analys av 
Båstads karaktär och kvaliteter. Mot staden 
bildas gaturum av hus med trädgårdar bak-
om och i norr bygger man vidare på gamla 
Hemmeslövs karaktär med större villatomter 
och en stor andel enfamiljshus. Hus- och bo-
stadstyper i ett till två plan förutsätts bli helt 
utbytbara inom en enkel kvartersstruktur 
över större delen av etapp 1. Den insiktsful-
la analysen och beskrivningarna av området 
kan inte helt utläsas i förslaget.  Detta ger 
inte det nya området den speciella attraktiva 
karaktär som efterfrågades och förslaget 
saknar ett tydligt helhetsgrepp. 

Sjön delar upp området vilket bidrar till 
att området upplevs som glest och utspritt. 
Vägen över sjön är omotiverad. Den nya 
gatan med anslutning till Hallandsvägen 
och bussgatan under järnvägen bedöms som 
omotiverad. Den stora platsbildningen  som 
går under järnvägen förmår inte binda ihop 
de två ganska fragmentariska områdena norr 
och söder om järnvägen utan särskilda ur-
bana kvaliteter. 

Den föreslagna Västra Hemmeslövsgatan 
som motiveras av bussens dragning blir trå-
kig i sin raka sträckning och längd samtidigt 
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som den fungerar dåligt trafikmässigt med 
ett antal direkta tomtutfarter.

Förslaget aktiverar Hallandsvägen genom 
handel, speciella bostäder med mera i ana-
logi med den befintliga Köpmansgatan 
närmre centrum men ökar också de problem 
som redan finns med denna enda in- och 
förbifartsgata. Det stora antalet lokalgator 
som ansluter till Hallandsvägen blir proble-
matiska ur trafiksynpunkt.

De resonemang som förs i förslaget om eko-
logi och hållbarhet bedöms vara trovärdiga 
och ligga på en rimlig och realistisk nivå.




