
HÅLLBAR Å-STAD I BÅSTAD

En ekologiskt hållbar stadsplanering går dels ut på att anpassa 
sig till naturen på platsen, dels till att bygga en stad för alla 
och inte bara för dem som har tillgång till bil. Därför undviks 
villamattor och fyrkantiga rutnätsplaner. Istället söks inspiration 
i ”platsens själ” för att finna formen för den nya bebyggelsen. 
Samtidigt handlar det om att förena den täta staden, som är en 
förutsättning för ett rikt stadsliv och en bra kollektivtrafik, med 
grönområden och vatten som ger staden grönska, ljus och luft, 
och förutsättningar för rekreation, fritidsaktiviteter och närhet till 
naturen.

Målsättningen är att skapa en ny stadsdel som är båge ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbar.  Ekologisk hållbarhet når vi genom 
att anpassa bebyggelsen till naturen på platsen, och genom att 
kretsloppsanpassa energitillförsel och hanteringen av spillvatten 
och avfall. Social hållbarhet åstadkommer vi genom att skapa en 
god livsmiljö för invånarna, offentliga rum av hög kvalitet samt 
med mycket grönska och vatten i planen. Ekonomisk hållbarhet 
stimuleras genom att det finns både boende, arbetsplatser 
och service samt god tillgång till skola, barnomsorg och 
fritidsanläggningar .

Nya Hemmeslöv har fantastiska förutsättningar: platsen ligger 
mellan den vackra naturen på Hallandsåsen och havet, en å rinner 
igenom området och i norr ansluter området till en skog som är 
ett naturreservat. Ytterligare en stor kvalitet är att området ligger 
i Båstad som är en av Sveriges attraktivaste småstäder. Den nya 
stadsdelen kommer att ha mycket goda kommunikationer dels 
med fjärrtrafiken och dels med en föreslagen pendelbusslinje 
som förbinder Båstads centrum med den nya stationen. Idag är 
det svårt att se platsens kvaliteter på grund av tunnelarbetet men 
vår plan visar hur detta kan förändras. 

TOT
BTA = 200- 280.000 kvm
1250- 1800 lägenheter
600- 900 arbetsplatser

ÅSTADEN
BTA = 45- 65.000 kvm
350 lägenheter
45 -65 arbetsplatser

SJÖVARTEREN
BTA = 10- 16.000 kvm
70-100 lägenheter
30-40 arbetsplatser

STADEN VID STATIONEN
BTA = 95- 135.000 kvm
700-1050 lägenheter
175-250 arbetsplatser

TERRA PRETA
BTA = 8000 kvm
10 lägenheter
40 arbetsplatser

STRÅÅK MED VERKSAMHETER
BTA = 30- 48.000 kvm
15- 25 lägenheter
350- 450 arbetsplatser

TEMABYAR + SPORT
(ETAPP 2)
BTA = 10 -15.000 kvm
70- 100 lägenheter
50- 75 arbetsplatser
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Den nya järnvägsstationen ger upphov till ett nytt stationssamhälle som 
med sin radiala plan fångar in och förbinder sig med den utspridda 
fritidsbebyggelsen vid havet och med centrala Båstad. För att få plats 
för en större och sammanhängande stadsdel vid stationen, har vi valt att 
placera stationen längre österut. Vi föreslår en ny gång- och cykeltunnel 
under järnvägen vid den bortre ändan av perrongen. Vi föreslår en 
blandad stad med olika bostadsformer och olika upplåtelseformer med 
plats både för unga barnfamiljer och för äldre vuxna. Där skall också 
finnas arbetsplatser i form av kontor och verkstäder samt butiker, 
restauranger och kaféer. I området har vi placerat en skola samt daghem 
och äldreboende. Området skall präglas av en omsorgsfull markplanering 
och en genomarbetad landskapsarkitektur med grönområden, parker 
och trädgårdar samt med träd och grönska på gator och torg. Vatten 
skall vara ett genomgående tema med floden och sjön samt med bäckar, 
dammar, strandvegetation och våtmarker. De öppna vattnen används 
även för LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten och för rening av 
trafikvatten. Men framförallt har vi arbetat med att skapa omväxlande och 
vackra offentliga rum för att fylla stadsdelen med liv. P-platser integreras i 
området, dels som parkeringar längst gatorna, dels som mindre P-gårdar 
i kvarteren och dels som parkeringsplatser i direkt anslutning till husen. I 
första hand ansvarar varje fastighet för att lösa parkeringen på sin egen 
tomt. Gäster parkerar längs gatan och på mindre parkeringstorg. 
Framför stationen anläggs ett torg med plats för väntande bilar ”kiss 
and drive”, taxistation och busshållplatser. Genomfartsvägen, inre 

kustvägen, förbi stationen utformas som en boulevard med träd, trottoarer 
och cykelbanor. I anslutning till torget finns bilparkering, den utformas 
inledningsvis som markparkering men blir p-hus när behovet ökar. Vid 
torget byggs även ett cykelgarage och en verkstad för cyklar. Ett mindre 
stationshus med väntsal och kiosk föreslås vid stationen. Bebyggelsen 
runt torget skall ha butiker och verksamheter i bottenvåningarna. Husen 
i stadsdelen är av varierande karaktär, större hus med blandat innehåll 
närmare torget och mindre hus med mest bostäder i stadsdelens 
utkanter. 
Ån med sina meandrar har gett inspiration till en slingrande bebyggelse 
med kvarter som öppnar sig mot vattnet och som bildar solfickor, vilka 
släpper in solljuset på gårdar och i lägenheter. Bebyggelsen längs ån blir 
en naturlig förlängning av bebyggelsen i Båstad i riktning mot stationen. 
Längst ån anläggs ett parkstråk med en gång och cykelväg. En av åns 
stränder behålls brant och svåråtkomlig medan den andra stranden 
planas av och utformas till ett grönstråk där man lätt kommer fram till 
vattnet. Vi varierar dessa olika strandkaraktärer växelvis rytmiskt genom 
området. Även dessa kvarter varieras med olika typer av bostadshus 
och olika typer av upplåtelseformer med inslag av verksamheter. 
Sjön som bildats av massorna från tunnelbygget vill vi behålla, och den ger 
inspiration till en bebyggelse runt sjön. Norr om sjön föreslår vi villor med 
sjötomt och på södra sidan tätare kvarter med blandade verksamheter. 
Från sjön föreslår vi en kanal ända fram till stationstorget, för att föra in 
vatten även i den tätare bebyggelsen. Dessutom vill vi anlägga bäckar, 

små dammar och våtmarker för att ta hand om regnvattnet. Ett grönstråk, 
i vilken det finns en cykel- och gångväg, bildar en övergång till den 
befintliga bebyggelsen. 
Inre kustvägen gör vi om till en boulevard med träd, trottoarer och 
cykelvägar och parallellt med denna finns lugnare gång- och cykelvägar 
längst ån och i grönstråket mot norr. Boulevarden utformas som en 
såkallad ”Drive slow – Go fast” väg, där man ersatt rödljus med rondeller 
och på olika sätt fått trafiken att flyta på, i lugn takt, utan onödiga stopp. 
Mellan boulevarden och järnvägen föreslår vi ett stråk med olika 
verksamheter som ett sätt att binda ihop de olika bebyggelsegrupperna 
och centrala Båstad. Vi tänker oss en lång rad av byggnader med ryggen 
mot järnvägen som bildar en bullervall. Från dessa byggnader sticker 
det ut mindre byggnader, tillsammans bildar de U-formade gårdar som 
kan användas för parkering. Denna strama struktur binder samman den 
mångfald av olika verksamheter som kommer att vilja etablera sig i detta 
nya och attraktiva läge i Båstad. Strukturen byggs ut och fylls i alltefter 
behov. I den beskrivna strukturens södra del föreslår vi en ”Ekostation”. 
Här byggs det biobränsleeldade kraftvärmeverk som förser området 
med värme och elektricitet. Där finns även sopsugens terminal samt en 
central för återvinning av grövre sopor och avfallsfraktioner som inte får 
plats i miljöstugorna. Söder om väg 115 föreslår vi verksamheter såsom 
mindre industrier och specialhandel. Dessa attraktiva tomter placeras på 
bägge sidor om det befintliga fornminnet.
Norr om den nya stadsdelen vid stationen tänker vi oss en idrottsanläggning, 

med bollplaner och motionsanläggningar. I anslutning till den placeras 
även vandrarhem och camping. Som ett centrum i denna anläggning 
byggs en gemensam anläggning med omklädningsrum och ett kafé. 
Nära tillgång till idrott, motion och natur menar vi är en viktig faktor för att 
locka till sig unga barnfamiljer. 
För att skapa en naturlig övergång mellan idrottsanläggningen och den 
nya bebyggelse som planeras på andra sidan kommungränsen, i Laholm, 
föreslår vi ett antal tema-byar. En by för hästägare i anslutning till ridhus 
och stall, en by med plats för trädgårdar för dem som vill odla och en by 
närmare havet för strandnära sommarboende. Byarna anläggs i gläntor 
i en ny strandskog som ansluts mot det befintliga naturreservatet.
För att knyta ihop kretsloppen mellan stad och land, anläggs på andra 
sidan järnvägen i anslutning till jordbruksmarken, en ”Terra Preta” 
anläggning, i denna omvandlas allt organiskt avfall till en svart bördig och 
näringsrik jord, ett jordförbättringsmedel som används i jordbruket. I denna 
anläggning tar man även hand om rötslammet från biogasanläggningen. 
I anslutning till ”Terra Preta” anläggningen föreslår vi ett salutorg med 
verksamheter som säljer jord, blommor, frön, plantor, buskar och träd 
samt olika jordbruksprodukter. Avloppen från den nya bebyggelsen delas 
upp i svartvatten och gråvatten, och förs i ledningar till det reningsverk 
som man har gemensamt med Laholm. Dess kapacitet byggs ut för 
att kunna försörja den nya bebyggelsen, där renas gråvattnet och i 
en ny biogasanläggning behandlas svartvattnet. Biogasen renas och 
upparbetas så att den kan användas som bilbränsle.



Eftersom planerandet och byggandet av Nya Hemmeslöv är en mycket långvarig 
och komplicerad process som kommer att omfatta ett stort antal människor föreslår 
vi att man startar en utbildning och diskussion bland olika intressenter i Båstad för 
att komma överens om och formulera en framtidsvision för den nya stadsdelen. 
Detta arbete kan ske som såkallade Charretter där olika intressenter ges 
möjlighet att ha inflytande på utvecklingen av Båstad. Det kommer att underlätta 
planeringsprocessen och ge planen dess legitimitet. Till dessa Charretter bjuds 
politiker, tjänstemän, markägare, grannar, föreningsliv, landstinget, entreprenörer 
mm. En egen hemsida läggs upp där invånarna kan följa processen. Nya potentiella 
invånare, de som vill starta nya verksamheter och aktörer som byggherrar, 
lantbrukare, markägare ges tillfälle att delta i Charretterna och att kontinuerligt ta 
del av kommunens planer och ambitioner med det Nya Hemmeslöv. Man går ut 

och marknadsför Båstad som framtidens hållbara stad, i press, genom seminarier 
och på hemsidan.

För att den nya bebyggelsen verkligen skall bli en framtidsinriktad och hållbar 
stadsdel bör man lägga fast regler och nyckeltal när det gäller energiförbrukning 
och miljöanpassning. Dessa nycklar är något som tas fram i diskussionerna 
om stadens framtid. Det är viktigt att förankra dessa nycklar politiskt och hos 
kommunens tjänstemän. Nycklarna ska alltid finnas med i planerings processen 
och nya aktörer skall lätt kunna ta del av dessa. 

Vi anser också att vår plan mycket väl lämpar sig för att byggas ut i etapper utan 
att området behöver se ut som en byggarbetsplats under tiden. Det är viktigt att 

stationstorget tidigt får sin utformning med sina funktioner så att bebyggelsen 
kan växa utifrån det färdiga torget. Delar av boulevarden bör också ligga i en 
tidig etapp. Efter att schaktmassorna från tunnelbygget tagits bort, och efter 
de förändringar som vi föreslår längs Stensån kommer detta området att bli en 
mycket attraktiv miljö att vilja bo och bygga i. En strategi för etappindelningen är 
viktig för att locka investerare till området.
Vi är som grupp beredda att delta i vidare projektering av nya Hemmeslöv. Vi har 
den kunskap som behövs för att utveckla stadsplanen och att göra detaljplaner 
för olika delområden. Gruppen innehar också expertis när det gäller att 
projektera den kretsloppsanpassade infrastruktur som vi föreslagit. Vi kan också 
projektera byggnader som ligger i frontlinjen när det gäller energiförbrukning och 
miljöanpassning. 

norra gården Å södra gården

detalj åstaden 1:500

detalj staden vid stationen 1:500

sektion 1:500

åstaden

staden vid stationen
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ENERGI

Husen i området är byggda som passivhus eller lågenergihus. Varmvatten och tillskottsvärme 
får man via ett lokalt fjärrvärmenät, från ett mindre biobränsleeldat kraftvärmeverk i området. 
På dess tak och på byggnaderna i närheten finns solfångare som levererar värme till en 
större ackumulatortank som är kopplad till fjärrvärmenätet. De kontorshus som behöver kylas 
använder sig av ”frikyla” från floden som går igenom området. Vid avloppsreningsverket finns 
en biogasanläggning, biogasen renas och används som bränsle till bilar och bussar. El får 
man via elnätet från kraftvärmeverket, från traktens vindkraftverk samt från de solceller som 
sitter på en del sydvända hustak i området.

SPILLVATTEN

Dricksvatten får man från vattenverket i Båstad. Regnvattnet i området tas omhand lokalt 
(LOD) med hjälp av bäckar, dammar och mindre våtmarker. Trafikvattnet samlas upp separat 
och renas i filter i Boulevardens mittremsa innan det släpps ut i floden. Avloppet i området 
är uppdelat i gråvatten (bad, disk och tvättvatten) och svartvatten (vattentoaletter och 
avfallskvarnar i köken). Gråvattnet leds till avloppsreningsverket som man har gemensamt 
med Laholm. Svartvattnet leds till en biogasanläggning i anslutning till avloppsreningsverket. 
I biogasanläggningen produceras gas som används som fordonsbränsle samt rötrester som 
transporteras till Terra Preta anläggningen.

AVFALL

Avfallet källsorteras i området. I området finns en sopsugs anläggning. Denna transporterar 
brännbara sopor, plastförpackningar samt papper och kartong i rör under marken, från 
sopnedkast som finns i varje kvarter, till sopcontainers i kretsloppsstationen.  Organiskt avfall 
mals ner i avfallskvarnarna i köken och transporteras via svartvattensystemet tillsammans 
med toalettavloppen till en biogasanläggning i anslutning till avloppsreningsverket. I varje 
kvarter finns en miljöstuga med återanvändningskärl för glas, metal, textil, samt för farligt 
avfall.  I kretsloppsstationen i området finns en återanvändningscentral för skrymmande 
avfall och fraktioner som inte återvinns i miljöstugorna.

 
JORDFÖRBÄTTRING

Dagens industriella jordbruk är helt beroende av energikrävande konstgödsel, kemiska 
bekämpningsmedel och fossil energi till drivmedel. Den medför en urlakning av näringsämnen 
med övergödning av sjöar och hav som följd, det sker en uttorkning och jorderosion genom 
snabb ytavrinning från mark som tidvis är bar och vi får en utarmning av den biologiska 
mångfalden

Terra Preta, som betyder svart jord, är en metod för att utveckla ett hållbart jordbruk. En Terra 
Preta anläggning använder biokol för att skapa en bördig svart jord av organiskt avfall. Man 
utgår från organiskt avfall såsom skogsavfall, jordbruksavfall, trädgårdsavfall, och svartvatten 
(från avfallskvarnen i köket och avloppet från toaletterna). Fast material omvandlas genom 
pyrolys till träkol (biokol), lösare material flisas i en flistugg, och svartvattnet rötas i en 
biogasanläggning. 

Det flisade organiska avfallet blandas med träkol, rötrester från biogasanläggningen, lakvatten, 
mineraler och mikroorganismer. Sedan låter man blandningen komposteras i strängar i ett 
växthus. Resultatet är en bördig svart jord full med träkol, humus och näringsämnen. Den 
ger en stabilare markstruktur, innehåller mycket träkol och är bra på att lagra vatten. Man tar 
även vara på värme, kväve, CO2 och lakvatten från processen för odling av energigrödor & 
mat i växthus i anslutning till Terra Preta anläggningen. 

Denna svarta jord möjliggör ekologisk odling utan konstgödsel, den ger friskare växter och 
högre kvalitet på skörden. Man recirkulerar näringsämnen och minskar övergödningen av 
Laholmsbukten. Trälkolet i marken lagrar kol under tusentals år och minskar utsläpp av CO2 
till atmosfären. Och man får en rikare mikroflora i marken och en ökad biologisk mångfald.
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