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Dessa cykelvägar som plötsligt upphör. Köpmansgatan.
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Stranden vid Skansen. Välanvänt promenadstråk. 
Evenemangsplats på sommaren.

Ibland är det bara en bänk som behövs. Här är den 
tom. Förvånansvärt ofta sitter någon här och väntar, 

vilar, betraktar.

Ett av Köpmansgatans minicentrum.
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SAMMANFATTNING

Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdo-
kumentet för Båstad har tagits fram i dialog med 
Båstads invånare och baseras i stor utsträckning på 
intryck och diskussioner som framkom under en 
workshop i augusti 2015.

Den första delen innehåller en analys av förutsätt-
ningar för social hållbarhet i det off entliga rummet 
och förslag till åtgärder. Del 1 utgår från iakttagelser 
på plats. I hamnområdet konstateras att det fi nns 
ett behov av att stärka de off entliga ytorna och 
komplettera med aktiviteter som är öppna för 
allmänheten. På Båstads torg behöver tillgängliga 
gångstråk och plana platser anläggas för att undvika 
att torget av många upplevs som ett hinder och en 
barriär. Lyckantorget behöver stärkas som kom-
mersiellt centrum bland annat genom en tydligare 
torgyta, samlade gång- och cykelstråk, tillskott av 
aktivitet och eventuellt en ny byggrätt. Området 
kring Örebäcksvallen behöver göras tillgängligt med 
korsande promenadstråk och gärna kompletterande 
aktiviteter. Köpmansgatan behöver ett helhetsgrepp 
på både utformning och funktion för fotgängare, 
cyklister och bilister. 

Den andra delen är en konsekvensanalys av de 
förslag som läggs fram i inriktningsdokumentet för 
Båstad. Del 2 utgår från vilka sociala konsekvenser 
som kan förväntas om förslagen genomförs och 
beskrivs under aspekterna Sammanhållen stad, 
Samspel, Vardagsliv och Identitet.
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UPPDRAG

Som en del i arbetet med att ta fram ett inrikt-
ningsdokument för centrala Båstads utveckling har 
Arkitekterna Krook & Tjäder fått förfrågan om att 
belysa de sociala aspekterna på förslaget genom en 
social konsekvensanalys (SKA). 

Inriktningsdokumentet utreder och analyserar hur 
orten, med utgångspunkt i historien och det läge 
samhället befi nner sig i nu, lämpligen kan och bör 
utvecklas i framtiden. Enligt politiskt beslut har 
arbetet med inriktningsdokumentet skett i nära sam-
arbete med Båstads invånare genom olika former av 
medborgardialog. Den sociala konsekvensanalysen 
kompletterar dialogen genom att belysa de sociala 
konsekvenserna av inriktningsdokumentets förslag.

Båstad ska vara en attraktiv ort året om genom 
att:

• det ska fi nnas attraktiva och tillgängliga bostäder 
i tätorten, 

• tätortens karaktär ska vara en tillgång utan att 
förhindra utveckling,

• de goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara,
• tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, 

utbildning, service och omsorg,
• och det ska fi nnas meningsfulla fritidsaktiviteter 

för alla.

Eff ekten förväntas bli att antalet permanentboende 
i Båstad ökar och att de kan kombinera arbetsliv, 
fritid, vardag och fest på ett praktiskt och menings-
fullt sätt.

Båstads tätort ska ha goda förutsättningar för 
ett aktivt folkliv genom att:

• tätortens knutpunkter ska förtydligas och 
utvecklas utifrån deras unika karaktärer,

• knutpunkterna ska bindas samman på ett tryggt 
och säkert sätt för fotgängare och cyklister,

• skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- 
och blåstruktur samt stråk för rekreation och 
aktivitet, 

• tätorten ska vara välkomnande för gäster
• och mötesplatser för alla ska utvecklas.

Eff ekten förväntas bli att Båstad kan fortsätta 
utvecklas som en attraktiv och karaktärsfull tätort 
med förutsättningar för folkliv året runt.

Syftet med inriktningsdokumentet är att visa Båstads 
kommuns viljeinriktning för tätortens utveckling 
och innehåller en vision om tätortens framtid. 
Visionen uppnås genom de mål som formuleras 
i dokumentet och som har förankrats inom den 
kommunala organisationen.

INRIKTNINGSDOKUMENTETS MÅL

Inriktningsdokumentets målformuleringar pekar 
mot en utvecklingsriktning som är långsiktigt 
hållbar - ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
perspektiv. Förslagen i inriktningsdokumentet syftar 
till att uppfylla nedanstående mål.  

Båstad ska vara en hållbar tätort genom att:

• utveckling av orten ska ske genom förtätning, 
• gång- och cykel ska prioriteras före bilen, 
• bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra-

fi knära lägen, 
• boendeformer som saknas i tätorten ska priori-

teras
• och tätortens grönytor ska ha hög kvalitet.

Eff ekten förväntas bli att ett minskat behov av bil-
resor och förbättrade rekreationsmöjligheter kan ge 
förutsättningar för en bättre folkhälsa och minskade 
utsläpp.

SAMMANFATTNING AV INRIKTNINGSDOKUMENTET
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SOCIAL

EKONOMISK

EKOLOGISK

Hållbar utveckling brukar beskrivas som samhällets 
förmåga att fungera på både kort och lång sikt ur 
ett ekologiskt, ekonomiskt och ett socialt perspektiv. 
Det handlar om att resurser inte överutnyttjas, 
att produktion av varor och tjänster fungerar och 
att folk har tillräckliga inkomster och trivsamma 
levnadsmiljöer. 

Hållbar utveckling handlar också om relationen 
mellan olika delar i samhället. Det betyder att den 
enes framgång och välstånd inte kan bygga på att 
andra människor utnyttjas.

SOCIAL HÅLLBARHET 

Social hållbarhet handlar om att samhällen, byar 
och städer ska fungera tillfredsställande och att livet 
är gott för de människor som lever där. Den sociala 
hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, 
trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och 
rättvisa. Målet är ett långsiktigt stabilt och dyna-
miskt samhälle där grundläggande mänskliga behov 
uppfylls och där alla känner sig välkomna.

För att förtydliga begreppet kan det delas upp i en 
beskrivning av ett samhälles välfärd respektive ett 
samhälles problemlösningskapacitet. Med välfärd 
menas att människor ska ha en hygglig standard 
och leva i en trivsam miljö. Dessutom har det 
betydelse att fördelningen av standard och livsvillkor 
är någorlunda rättvis. Beskrivningen av problem-
lösningskapaciteten fokuserar på samhällets, eller 
individernas gemensamma förmåga att lösa problem 
och konfl ikter som uppstår.

SOCIAL HÅLLBARHET 

DEN FYSISKA MILJÖNS BETYDELSE

Social hållbarhet är beroende av många olika 
faktorer. På ett övergripande plan har det betydelse 
hur det off entliga systemet fungerar eller vilken roll 
till exempel näringslivet spelar. På en mellanmänsk-
lig nivå byggs den sociala hållbarheten upp av alla 
de formella och informella relationer som ständigt 
pågår och skapas.

Den byggda miljöns utformning, innehåll och orga-
nisation skapar rumsliga förutsättningar för många 
av dessa relationer. Det är på gator och torg, där våra 
vägar korsas, som möten uppstår och som en känsla 
av delaktighet kan infi nna sig. Miljöns kvaliteter och 
sammanhangen i staden har stor betydelse för i hur 
stor utsträckning den bidrar till social hållbarhet.

För att belysa miljöns betydelse kan det vara illustra-
tivt att skilja mellan de nödvändiga respektive frivil-
liga aktiviteter som uträttas i vardagen. Nödvändiga 
aktiviteter är sådana som behöver ske oavsett hur 
krångligt, trevligt, bullrigt eller välstädat det är i ett 
område. Frivilliga aktiviteter däremot, äger rum i 
större grad om den fysiska miljön uppmuntrar till 
utevistelse och möten. Spontana sociala aktiviteter, 
med kända eller okända, har en större chans att äga 
rum när vägar korsas och trivsamma platser fi nns för 
möten.
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SYFTE

Syftet med den sociala konsekvensanalysen av 
inriktningsdokumentet för Båstad är att på ett 
strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som 
behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av 
ett genomförande av det slutliga förslaget.

AVGRÄNSNING

De geografi ska områden som har analyserats är delar 
av Båstad som hyser viktiga off entliga och kom-
mersiella funktioner och som har stor betydelse för 
ortens identitet: 
• Hamnen och stranden vid Skansen
• Båstads torg och kyrkan
• Astrakanen, Lyckantorget & Strandängsskolan
• Drivan och Örebäcksvallen
• Köpmansgatan från kyrkan till Malens torg

Övriga delar av Båstad ingår inte i den sociala konse-
kvensanalysen.

METOD

Den sociala konsekvensanalysen består av inven-
tering, analys och förslag, samt en avslutande 
beskrivning av inriktningsdokumentets sociala 
konsekvenser.

Inventering och diskussion om förslag har tagits 
fram tillsammans med kommunanställda och en 
grupp ungdomar från Musteriet. En workshop har 
genomförts med berörda förvaltningar för att på 

SOCIAL KONSEKVENSANALYS

plats och tillsammans svara på hur de utvalda områ-
dena fungerar idag. I workshoppen och tillsammans 
med ett par fokusgrupper har förslag till åtgärder 
diskuterats. Åtgärderna utgår från inventeringen och 
syftar till att stärka de inventerade sociala aspekterna 
eller komma till rätta med brister. Dessa analyser 
och diskussioner har inarbetats i inriktningsdo-
kumentet i de fall som det har varit relevant och 
överstämmande med målen. På så vis har arbetet 
med den sociala konsekvensanalysen och arbetet 
med inriktningsdokumentet kunnat ske parallellt 
och i en gemensam process. Slutligen har sociala 
konsekvenserna av förslagen i inriktningsdokumen-
tet analyserats.

ANALYSVERKTYG

En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta 
med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. 
Arbetet tar sin utgångspunkt i det analysverktyg som 
Göteborgs stad har tagit fram och som fångar upp 
sociala aspekter i olika skalor. För att få en använd-
bar analys för hela Båstads tätort har analysverktyget 
modifi erats något. Istället för att dela upp analysen i 
olika skalor, har ett antal geografi ska fokusområden 
valts ut för närmare analys och diskussion. 

Verktyget utgör ett strukturerat sätt att identifi era 
och sortera viktiga sociala aspekter i ett område eller 
på en plats. Aspekterna brukar delas in i nedanstå-
ende kategorier.

Sammanhållen stad 

Människor från olika sociala grupper korsar varan-
dras stråk och delar plats och vardag. Olika aktivi-
teter gör att vi möts på vår väg till bostad, arbete, 
kultur eller rekreation. Den fysiska kontinuiteten, 
gång- och cykelvänligheten, skapar förutsättningar 
för korsande stråk och möten.

Samspel

Socialt kapital byggs av både nära kontakter och 
bekanta främmande och skapar en känsla av delak-
tighet. Närhet mellan människor och möjlighet till 
möten är en förutsättning. Tydliga off entliga platser 
och samlande stråk skapar fysiska förutsättningar för 
möten. Överblickbarhet och en känsla av trygghet 
har stor betydelse.

Vardagsliv

Närhet till vardagsfunktioner och god räckvidd till 
fots, cykel och med kollektivtrafi k skapar förutsätt-
ningar för en enklare vardag. Ren luft och ostörda 
miljöer för rekreation bidrar till en bättre folkhälsa.

Identitet

Tillhörighet och delaktighet tillsammans med andras 
uppfattningar om området bygger identifi kation 
med platsen och stolthet över hemmiljön.



Inventeringskarta. Streckad svart linje visar gruppernas promenader.
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DEL 1: ANALYS & FÖRSLAG 
Del 1 av den sociala konsekvensanalysen innehåller 
en beskrivning av förutsättningar för social håll-
barhet på off entliga platser i de utvalda geografi ska 
områdena. För varje område följer förslag till åtgär-
der för att exempelvis stärka möjlighet till möten, 
minska segregation och barriärer och förenkla för 
livet i vardagen. Analyserna och förslagen utgör 
underlag till arbetet med inriktningsdokumentet och 
har inarbetats där de överensstämmer med mål och 
övriga avvägningar.

Del 1 utgår från iakttagelser på plats, framförallt i 
samband med en workshop, och i samtal med olika 
fokusgrupper.
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Inventering, analys och förslag bygger främst på 
iakttagelser och idéer som uppkommit i samband 
med en workshop den 28 augusti 2015, där repre-
sentanter från olika delar av kommunens verksam-
heter medverkade. Iakttagelserna har kompletterats 
med dokumentation från en vandring med ung-
domar från Musteriet den 26 maj 2015 och samtal 
med besöksnäringsrådet den 26 augusti 2015. Även 
tidigare genomförd medborgardialog om Hamn-
området i Båstad (Focus Inn AB, 2013) har gett viss 
vägledning.

WORKSHOP

Workshoppen bestod främst av att grupper vandrade 
längs utvalda sträckor och samtalade om sociala kva-
liteter och behov i området. Gruppernas funderingar 
längs med vandringen sammanställdes i kartan där 
platser och stråk markerats enligt nedan.

• Trevliga platser /viktiga målpunkter
• Plats med potential/behov av förändring
• Viktiga förbindelser
• Barriärer/förbindelser som saknas

Samtliga grupper utgick från Lyckantorget. En av 
grupperna vandrade längs Köpmansgatan till Båstads 
torg och tillbaka. En annan grupp passerade genom 
Strandängsskolan via Gulstad till hamnen och 
tillbaka, medan den tredje gruppen gick österut via 
Åhusvägen till Drivan och tillbaka över Örebäcksval-
len. Inventering och diskussion om Köpmansgatans 
östra del har kompletterats vid ett senare tillfälle.

WORKSHOP

FRÅGESTÄLLNINGAR

För att hålla diskussionen fokuserad under 
workshoppen och efterföljande samtal formulerades 
ett antal frågor under respektive aspekt. Frågorna 
nedan bidrog till analysen av områdets sociala 
kvaliteter och de behov som fi nns. 

Sammanhållen stad

• Hur kan samband och kopplingar stärkas 
medan barriärer, såväl fysiska som mentala, 
istället undviks och överbryggas? 

• Hur kan människors vägar i högre grad korsas 
så att förutsättningar för spontana och oväntade 
möten förbättras?

• Finns det trygga, intressanta och promenadvän-
liga stråk och områden? 

• I vilken utsträckning blandas funktioner och 
upplåtelseformer på ett sätt som motverkar 
segregation och likriktning?

Samspel

• Hur kan platser för möten och samspel utveck-
las för att stötta gemensamma aktiviteter? 

• Vilka aktiviteter utövas på off entliga platser?
• Hur kan aktiviteter som inte kostar pengar och 

som inte behöver vara förutbestämda uppmunt-
ras att uppstå på off entliga platser?

• Hur används bebyggelsens bottenvåningar för 
att bidra till ett samspel mellan ute och inne?

• Hur används off entliga platser dygnet runt, 
veckans alla dagar?

• Erbjuder platsen överblick och orienterbarhet, 
en möjlighet att bli sedd och att se andra? Finns 
det en tydlighet mellan privata och off entliga 
ytor? 

• Bidrar konst och kultur till att skapa befolkade 
och omhändertagna stadsrum?

Vardagsliv

• Hur fungerar vardagslivet? Är det lätt att uträtta 
vardagliga ärenden? Finns nödvändiga funktio-
ner samlade? 

• Hur är den fysiska tillgängligheten? Är platsen 
nåbar utan bil?

• Fungerar området för olika livssituationer?
• Främjar miljön ett aktivt vardagsliv? Finns det 

tillgång till lekplatser och grönområden?
• Är området hälsosamt, med bra luftkvalitet, låga 

bullernivåer och hög trafi ksäkerhet?

Identitet

• Vilken är områdets specifi ka karaktär?
• Finns det möjlighet till delaktighet och förut-

sättningar för att känna ansvar för och tillhö-
righet till området? Hur kan områdets karaktär 
förstärka den känslan? 

• Hur kan förutsättningar förbättras för att miljön 
ska kännas omhändertagen och att bebyggelsens 
historia och ortens utveckling går att utläsa, 
något som i sin tur skapar begriplighet och en 
känsla av sammanhang?
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SAMMANHÅLLEN STAD

Hamnplanen är en plats i Båstad där mångas vägar 
korsas. Det är en utpräglad plats för möten, såväl 
för spontana som planerade. Besöksnäringsrådet 
pekar särskilt ut hamnen och Gulstad som Båstads 
mötesplatser. 

Hamnen och stranden är områden där fokus ligger 
på festligheter och nöjen respektive avkoppling och 
motion, men däremot inte så mycket på vardags-
livet. Det gör områdena i viss utsträckning också 
till segregerande platser, vid sidan av vardagen. 
Båstad- och bjäreborna själva kommer hit i mindre 
utsträckning och det är inte självklart en plats med 
möjlighet att träff a ”vem som helst”.

För cyklister är tillgängligheten god med separerad 
cykelväg i stort sett hela vägen från Båstads centrum 
vid Lyckantorget till hamnplanen. Det är däremot 
otydligt hur cyklister sedan kan fortsätta, antingen 
vidare längs Strandpromenaden eller upp via de 
smala gatorna till Båstads torg. 

För fotgängare är det inte alls lika tydligt var pro-
menadstråken går. Det är ofta trångt på cykelvägen 
bland cyklisterna och lite ödsligt ute på hamnpiren. 
Fotgängare hamnar därför ofta i gatan, alltså Strand-
promenaden, bland bilar och mopeder.

HAMNEN & STRANDEN VID SKANSEN - ANALYS
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Vägen till hamnen. Tennisvägen möter Köpmansgatan 
med mycket asfalt.

Cykelvägen till hamnen. Trångt att mötas och ont om 
plats för fotgängare.
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SAMSPEL

De kommersiella verksamheter som fi nns i hamnen 
för med sig mycket positivt. Serveringar och akti-
viteter bidrar till folkliv och lockar besökare. Det 
blir däremot problematiskt om det kommersiella i 
allt för hög grad uppfattas som en förutsättning för 
aktivitet och umgänge. En stor andel av de sittplat-
ser som fi nns att tillgå tillhör de serveringar som 
omgärdar hamnplanen. Utegymmet på stranden, en 
av de få aktivitetsplatser som är gratis, är placerat så 
nära spången från Skansen till kallbadhuset att det 
ändå uppfattas tillhöra Skansen. 

Hamnen är på fl era sätt otydligt uppdelad i off ent-
liga, halvprivata och privata platser. Parkering för 
hotellgäster och för båtägare blandas med allmänna 
parkeringsplatser. Privata redskapsbodar blandas 
med bodar för försäljning och servering. Däremellan 
ligger öppna ytor av gräs eller grus. En del av ytorna 
omgärdas av stolpar och kätting, vilket säkert ska 
anspela på den marina karaktären, men som bidrar 
till osäkerhet kring var man får vistas.

Hamnen uppskattas av ungdomarna, som pekar ut 
grillplatsen på stranden som ett bra ställe att träff as 
på. De beskriver även lekplatsen Gulstad som en 
plats där de ibland stannar till på kvällarna. Gulstad 
är uppskattad av många. Här fi nns en plats för 
möten och aktiviteter, samtidigt som det ligger lite 
vid sidan av det mest befolkade stråken. 

IDENTITET

Hamnområdet med centercourten präglar Båstads 
identitet mycket starkt. Här pågår de vilda festerna 
och de välbesökta arrangemangen. För många som 
kommer utifrån är detta en av de starkaste bilderna 
av Båstad. För många båstadbor är däremot uppfatt-
ningen tudelad.

VARDAGSLIV

Så mycket vardagsliv hittar vi inte i Båstads hamn, 
förutom bland dem som arbetar och bor där. Efter 
sommarsäsongen blir det däremot ett skifte i fokus. 
Då behöver det fi nnas plats för bland annat båtägare 
att återinta ytorna runt hamnen. Båtuppställnings-
platsen kan under sommarsäsongen uppfattas som 
en trist och outnyttjad dödyta, men under höst och 
vinter fylls den med båtar och aktivitet, och blir åter 
en viktig plats för hamnverksamhet och båtliv.



25 meter
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SAMMANHÅLLEN STAD

Hamnen och stranden kommer att fortsätta vara 
utpräglade evenemangsområden. Vid framtida 
utveckling är det därför viktigt att lägga särskilt 
fokus på att de off entliga ytorna uppfattas tillåtande 
och välkomnande för alla. Det gäller promenadstråk 
och cykelvägar lika väl som platser för aktivitet och 
möten.

Finns det samhällsfunktioner eller föreningsverk-
samhet som kan komplettera de mer kommersiella 
verksamheterna i hamnområdet? Befi ntliga verksam-
heter som badvakter, hamnkapten, seglarsällskap, 
hamnförening eller turistinformation kan göras mer 
synliga i området.  

Längs med Strandpromenaden, hela vägen från 
Köpmansgatan och Astrakanen till hamnen, behövs 
ett tydligare promenadstråk. Det är den tryggaste 
platsen året om, dygnet runt. Ett generöst och 
väl utformat promenadstråk samlar fl anörer och 
besökare, skapar trygghet och en tydlig riktning. 

SAMSPEL

Vid utveckling av verksamheterna i hamnen är det 
viktigt att förstärka en tillåtande och välkomnande 
upplevelse. Komplettera med aktivitetsytor och gör 
det tydligt när aktiviteterna är öppna för allmän-
heten. Bredda utbudet så att det passar många åldrar 
och intressen. Placera ut bänkar, en basketkorg 
eller kanske en boulebana. Vid grillplatsen önskar 
ungdomarna fl er sittplatser.

HAMNEN & STRANDEN VID SKANSEN - FÖRSLAG & REKOMMENDATIONER

PROMENAD-

STRÅK

möjlig utveckling 
av stranden med 
lekytor och bad-

bryggor

tydligt offentliga 
ytor med aktiviteter 

som är gratis



Utegym och grillplats är till för alla. Gulstad - här fi nns många önskemål om 
kompletterande aktiviteter.

Off entliga platser i hamnen med behov av 
omsorg och aktivitet.
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Ett fi nt exempel fi nns att hämta i Höganäs hamn 
där grillplats, klättervägg, klätterskepp, utegym och 
badbryggor med hopptorn, rutschkana och handi-
kappramp skapar ett verkligt myller av människor 
– höganäsbor såväl som tillresta.

Med ett tydligt och tillgängligt promenadstråk, från 
Lyckantorget till hamnen, kan ytorna däremellan 
bättre tåla att vara stökiga och otydliga. Prome-
nadstråket kan dessutom svälla ut i mindre platser, 
aktivitetsytor och göra avstickare till andra off entliga 
platser och på så vis bli en samlad promenad/torgyta 
genom hamnen.

Från ett tydligare promenadstråk kan även kopp-
lingen mellan Gulstad och hamnen bli tydligare. 
Gulstads funktion som mötesplats kan gärna 
förstärkas genom att komplettera med fl er funktio-
ner. Ungdomarna föreslår ett vollybollnät. En toalett 
skulle också vara bra.

VARDAGSLIV

Större balans behövs i användningen av ytorna så 
att de funkar för evenemang, men att de också kan 
återgå till en vardagligare verksamhet. Ytor för till 
exempel båtuppställning och parkering kan vara en 
möjlighet till fl exibel användning av ytor.

IDENTITET

Det är viktigt att förstärka tillhörigheten genom att 
bevara karaktären och utveckla upplevelsen av att 
hamnen tillhör alla.
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SAMMANHÅLLEN STAD

Båstads torg och hamnen ligger knappt fyrahundra 
meter från varandra. Ändå samspelar de inte i 
särskilt stor utsträckning. Längs Kyrkogatan upplevs 
promenaden ner till hamnen som mer innehållsrik 
än längs Hamngatan, som mest känns som en 
mycket pittoresk bostadsgata. Kyrkogatan är dock 
stängd för evenemang några veckor om året. Planer 
fi nns för bostadshus och tennismuseum längs Kyr-
kogatan och på Dahlmanska tomten, vilket skulle 
förstärka Kyrkogatans egenskaper som den ”aktiva” 
gatan. 

Till vardags är inte området kring Båstads torg ett av 
de mest livliga. Gång- och cykelströmmar med ung-
domar på väg till och från skolan drar förbi ett steg 
in i kvarteren, längs Lindallén och Aghardsgatan. 
Under evenemangsveckor är däremot sträckan från 
Prästliden till torget en viktig och något försummad 
förbindelse. Stora strömmar av människor ska då 
ta sig från den parkerade bilen till Båstads torg eller 
vidare ner till hamnen. Hur busshållplatsen och 
kollektivtrafi ken bidrar till dessa strömmar är oklart.

Den karaktärsfulla kullerstenen på torget reducerar 
det tyvärr för många till en enda stor otillgänglig yta. 

SAMSPEL

Båstads torg omges av butiker, restauranger, kiosk, 
caféer, kontor, turistbyrån, kyrkan och församlings-
hemmet, alltså en blandning av kommersiella verk-
samheter och sådant som är öppet för alla. Kyrkan är 

BÅSTADS TORG & KYRKAN - ANALYS
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Vackra material på Båstads torg, men svåra att 
ta sig fram på.
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en målpunkt och socialt viktig för några. Biografen 
är en annan målpunkt, men ligger lite dold bakom 
församlingshemmet.

Båstads torg blir främst en mötesplats vid helgakti-
viteter och evenemang. Hit kommer också många 
besökare. Det är en tydlig off entlig plats, men lite 
öde och tråkig.

VARDAGSLIV

Det är inte så mycket vardagsliv här, även om torget 
omgärdas av några arbetsplatser, en lunchrestaurang 
och en del shopping. 

IDENTITET

Torget är traditionellt och karaktärsfullt. Det är 
Båstads fi nrum och har en symbolladdad identitet, 
med kyrkan i fonden och som start för den mest 
karaktäristiska delen av Köpmansgatan. Men, det 
kan också upplevas som lite tråkigt. 

Busshållplatsen på Båstads torg får ökad betydelse med 
pendeln till den nya stationen.



16

BÅSTADS TORG & KYRKAN - FÖRSLAG & REKOMMENDATIONER

SAMMANHÅLLEN STAD 

För att upplevas mer välkomnande behöver belägg-
ningen på Båstads torg göras jämnare, alternativt 
kompletteras med tillgängliga gångstråk och plana 
platser. Tillgängliga parkeringsplatser på torget 
behöver markeras och få ny beläggning. Det här är 
grundläggande för att inte torget ska upplevas som 
ett hinder och bli en barriär för många.

Busshållplatsen behöver ges mer utrymme och 
kompletteras med väderskydd och informa-
tionstavla. Generellt bör ytor för kollektivtrafi ken 
uppmärksammas som något som kan aktivera en 
plats. Hit anländer folk till Båstads torg och här står 
folk och väntar på bussen. Detta blir ännu viktigare 
i och med pendeltrafi ken till den nya stationen. 
Låt hållplatsen få en egen yta intill trottoaren och 
förbättra kopplingen med ramp och trappa ner till 
torgytan. 

Komplettera infarten till Båstad med ett bredare 
gångstråk från parkeringsytorna vid Prästliden och 
ett nytt övergångsställe i anslutning till Ludvig 
Nobels allé. Då skulle besökare tidigare hamna ”i 
Båstad”, på samma sida av vägen som kyrkan och 
torget, vilket skulle ge ett mer välkomnande intryck.

En utveckling på Dahlmanska tomten bör genom  
utformning och användning bidra till aktivitet längs 
Kyrkogatan. Tomten är en av få möjliga platser att 
komplettera med ”icke-kommersiella” aktiviteter.

25 meter
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övergångs-ställe
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Båstads torg som marknadsplats.

Trångt på Köpmansgatan bland parkerade bilar. 
Ingen plats för cykel.

Torgets fi na murar blir till hinder för den som anländer 
till busshållplatsen.
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SAMSPEL

Det är viktigt att bibehålla butiks- och verksamhets-
lokaler kring torget och på olika sätt arbeta för att 
att aktivera torget mer. Kombinera till exempel en 
tillgänglighetsanpassning av torgets beläggning med 
mönster som kan bli roliga aktiviteter (stor-schack, 
hoppa hage) kombinerat med generösa sittplatser.

Ge torgytan fl exibla användningsmöjligheter. Under 
lågsäsong fi nns det plats för parkering, vid särskilda 
tillfällen görs plats för marknader och evenemang 
och när torget står tomt fi nns det möjlighet att ägna 
sig åt beläggningens olika aktiviteter.

VARDAGSLIV

Se Båstads torg som ett evenemangs- och marknads-
torg där det inte behöver hända något hela tiden. 

IDENTITET

Båstads torg är en viktig bärare av Båstads ursprung-
liga identitet, men behöver samtidigt kompletteras 
med något nytt. Karaktären som Båstads fi nrum bör 
understrykas genom att i utformningen använda 
material, växtlighet och belysning som förstärker 
det.

Förstärk torgets roll som en del i ”upplevelseshop-
pingen” längs Köpmansgatan.
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SAMMANHÅLLEN STAD

Målpunkter och stråk kring torget

Lyckantorget ligger i skärningspunkten mellan 
fl era olika sorters stråk och blir därför en viktig 
mötesplats. Torget ansluter till Köpmansgatan, det 
starkaste stråket i Båstad för såväl fotgängare och 
cyklister som för bilister. En cykelväg korsar torget 
från söder. Från parkering och busshållplats kommer 
folk för att uträtta ärenden och från högstadiet och 
gymnasiet kommer ungdomar på väg till Musteriet, 
skateparken eller vidare. 

Här är chansen stor att träff a någon man känner. 
Ändå upplevs Lyckantorget i förvånande liten grad 
som en plats man hänger på. Det fi nns inte mycket i 
själva platsen som fångar upp och håller kvar när väl 
ärendena är uträttade. 

Lyckantorget är kanske en av de mest integrerade 
platserna i Båstads tätort. En blandning av funktio-
ner samlar olika människor med olika ärenden. Hit 
kommer folk för att handla mat, kläder, medicin, 
alkohol eller slänga skräp, låna böcker, fi ka, gå på 
utställningar, uträtta bankärenden, ta sig till jobb, 
skola och fritidsaktiviteter eller för att åka vidare 
med bussen. 

På kvällen avtar aktiviteten, pizzerian stänger kl 21 
och det fi nns ingenting som fångar upp ungdo-
marna när Musteriet stänger kl 23 på fredagskvällen. 
Ungdomarna uttrycker själva att det här inte är en 
plats de vistas på, det är för få butiker och de som 
fi nns stänger för tidigt.

LYCKANTORGET - ANALYS
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Cykelvägen mot Lyckantorget.
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Otrygga eller osäkra platser

Den bilfria och trafi ksäkra gångtunneln under Köp-
mansgatan uppfattas av de fl esta som en otrygg och 
mörk plats under större delen av dygnet. Tunneln 
är dessutom lång och ligger avskilt, överbyggd med 
entrébro till Astrakanen och separerad från torget 
med en häckplantering. Många använder därför 
hellre övergångsstället för att korsa Köpmansgatan. 

En annan skymd plats fi nns mellan Kunskapscen-
trum och Hundestedsvägen, vilket också bidrar 
till ödsligheten på kvällen. Trappan dit verkar även 
användas på ett annat sätt än vad som var tänkt, 
nämligen av dem som sneddar från Vångavägen, 
över Hundestedtvägen och ner mot Lyckantorget. 
Tunneln under Hundestedsvägen är däremot 
tillräckligt kort och ljus för att upplevas trygg i stort 
sett hela dygnet.

Kring Musteriet rör sig många ungdomar. De fl esta 
håller sig inne på Musteriet eller på tomten, men 
en viss oro skapas kring den smitväg som leder från 
Musteriet ut till Köpmansgatan. Det är ett exempel 
på en plats där det är oklart vem som får vistas där. 
Är den en privat ingång eller en allmän genväg?

Korsningen mellan Friluftsvägen och Åhusvägen 
skapar incidenter med cyklister från Åhusvägen som 
korsar vägen i hög fart. Åhusvägen fungerar till viss 
del som ett parallellt cykelstråk, ett alternativ till 
trängseln på gång- och cykelvägarna längs Köpmans-
gatan.

SAMSPEL

Lyckantorget är uppdelat i fl era olika rum, med 
handikapparkeringen i mitten som separerar den 
nedre delen av torget från den övre. Torget utgör en 
stor yta i ett litet samhälle som Båstad och med en 
otydlig rumslighet sprider det ut folk istället för att 
samla.

Otydligheten på torget skapar även osäkerhet om 
hur det ska användas. Det som är en cykelväg 
genom tunneln under Hundestedvägen, mynnar 
ut i en gatliknande del av torget och slutar i entrén 
framför Ica. ”Gatan” leder också till handikapparke-
ringen mitt på torget. Från ”gatan” kör ibland även 
bilar till Kunskapscentrum. Var slutar gatan och var 
börjar torget?

Även om torget saknar tydlighet så är det inte säkert 
att det behövs så mycket för att skapa en plats. Den 
tillfälliga grönsaksodlingen visar att det inte behöver 
vara nödvändigt med storslagna tillägg. Odlingslå-
dorna har tillfört en ny skala och kring dem har folk 
samlats på ett nytt sätt.

Längs Köpmansgatan, mittemot Lyckantorget, ligger 
fl era butiker. Längs en del sträckor är det trångt med 
gång- och cykelbana tätt inpå butiksentrén. Ibland 
fi nns det däremot plats för skyltar och annonsering 
och en liten förgårdsyta skapas framför entrén till 
butiken. Köpmansgatan upplevs längs denna sträcka 
som en barriär eftersom det inte går att ”strosa” fram 
och tillbaka mellan butikerna. 

VARDAGSLIV

En stor del av de vardagliga ärenden som kan uträt-
tas inne i Båstad ligger samlade kring Lyckantorget. 
Det gör det till en av de platser som befolkas året 
runt och en stor del av dygnet, vilket är en viktig 
förutsättning för att kunna skapa platser för möten.

IDENTITET

Lyckantorget saknar en tydlig rumslighet och 
omgärdas av byggnader som inte bidrar till att skapa 
en tydlig identitet. 

Några enskilda identitetsskapande byggnader fi nns, 
till exempel byggnaden för Kunskapscentrum och 
Musteriet med sina verksamheter.
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SAMMANHÅLLEN STAD

Målpunkter och stråk kring torget

Det är viktigt att variationen i de verksamheter som 
omger Lyckantorget upprätthålls, så att det fortsätter 
vara en plats där människor med olika ärenden 
möts. Både Astrakanen och byggnaden som rymmer 
Ica är utformade så att de rymmer mindre lokaler till 
kompletterande verksamheter. Det är en potential 
att ta vara på så att variationen består. 

I området fi nns även andra lokaler med potential, 
som kan öka bredden på utbudet kring torget. Pack-
huset mittemot Musteriet och kommunens byggnad 
intill skateparken kan ges publika funktioner och 
tillföra aktivitet i intressanta lägen. Ungdomarna 
föreslår en inomhusskejtpark eller en restaurang.

Gång- och cykelstråken från Kunskapscentrum 
till Strandängsskolan behöver samlas. Det fi nns en 
stor potential i kopplingen mellan bussarna, kun-
skapscentrum, Örebäcksvallen, skolan och Ica. Med 
tydligare stråk skapas förutsättningar för möten där 
stråken korsas. Låt cykelstråket få ett tydligt avslut i 
torget och en annan tydlig fortsättning för den som 
ska vidare.

Otrygga eller osäkra platser

Trafi ksäkerheten för barn och ungdomar som tar 
sig mellan Strandängsskolan och Lyckantorget ska 
prioriteras. Idag fi nns en falsk uppfattning om nivån 
på säkerheten eftersom tunneln, det trafi ksäkra alter-
nativet, används i begränsad omfattning. En åtgärd 
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för att öka trafi ksäkerheten är att tydligare prioritera 
fotgängare som väljer att passera Köpmansgatan, t ex 
med ett upphöjt övergångsställe eller en avvikande 
beläggning i gatan. 

En annan åtgärd är att öka känslan av trygghet nere 
i tunneln, så att fl er väljer att använda den. Det kan 
vara enkla åtgärder, som bättre belysning eller slänter 
som röjs från skymmande buskage. Det kan också 
vara mer omfattande åtgärder, som att fl acka ut och 
trappa ner slänterna för att öppna upp ordentlig.

En tredje och mer radikal åtgärd är att bygga bort 
tunneln, vilket skulle öppna upp helt nya kvaliteter 
för Lyckantorget och centrumhandeln i Båstad. 

Det dunkla hörnet mellan Kunskapscentrum och 
Hundestedtvägen behöver bättre belysning för att 
öka känslan av trygghet. Det skulle också kunna få 
liv på kvällen med en restaurang eller någon annan 
form av kvällsöppen verksamhet. 

Någonstans mellan Vångavägen och Friluftsvägen 
behöver Hundestedtvägen kompletteras med ett 
trafi ksäkert övergångsställe för att fånga upp alla 
dem som idag sneddar genom trafi ken.

Där Åhusvägen mynnar i Friluftsvägen fi nns behov 
av att förbättra trafi ksäkerheten, till exempel med  
en upphöjd korsning, som också kan hjälpa till att 
fånga upp rörelserna kring Musteriet.

Passagen från Musteriet till Köpmansgatan bör få 
en tydligare utformning, så att det fortfarande fi nns 
access till Köpmansgatan, men utan att det upplevs 
otryggt för dem som bor i anslutning till Musteriet.

SAMSPEL

Aktivitet

Vid Lyckantorget fi nns behov av tydligare platser, 
som kan locka till möten och samspel. Där gångstrå-
ken korsar varandra kan kvaliteter i form av rums-
lighet och möjlighet till aktivitet skapa intressanta 
platser som får människor att mötas. 

Aktiviteterna kan vara tillfälliga i form av odling och 
planteringar. De kan vara mångfunktionella likt en 
klätterskulptur, som även erbjuder plats för vila och 
laddning av mobiltelefoner. Klätterskulpturen på 
Wanås är ett exempel på hur konst, lek och vila kan 
kombineras.

Aktiviteterna kan särskilt främja barn och ungas 
behov av upplevelse och lek, men också vara anpas-
sat för olika åldrar. Vattnet som sprutar på Mår-
tenstorget i Lund och som anpassar sin höjd efter 
vindens styrka är ett sådant exempel.

Kollektivtrafi ken kan användas för att generera 
aktivitet. Placera resandefunktioner vid bussarna, 
som exempelvis laddstation för elcyklar, cykelpump 
och buss- respektive tåginformation. 

Köpmansgatan

Tillåt Lyckantorget att ”svälla ut” över Köpmansga-
tan. Det kan göras i form av en upphöjd och avvi-
kande beläggning, från Sjövägen till Tennisvägen, för 
att ge fotgängare tydlig prioritet över bilarna. 

Det kan också göras genom att förtydliga de platser 
som fi nns framför butikerna. Mellan Fridhemsvägen 
och Tennisvägen fi nns mycket yta framför butikerna 
som kan göras mer torglikt. Här fi nns till och med 
en gravkulle som med bättre skötsel blir en fi n 
”pocket park”.  

Utanför butikerna mittemot Lyckantorget delas 
”förgårdsmarken” upp av gång och cykelväg. Skilj 
istället av cykelvägen tydligt och låt gångvägen bli en 
del i butikernas entréer.

Ett mer genomgripande förslag är att låta en bred 
och trafi ksäker övergång på Köpmansgatan bli den 
enda passagen. Tunneln byggs bort och istället ska-
pas en byggrätt i anslutning till Astrakanen. Den nya 
byggnaden kan gå upp i fl era våningar, för att skapa 
karaktär och rumslighet åt torget. Fler verksamheter 
kan tillkomma och tillföra större variation.

VARDAGSLIV

Bättre cykelvägar och tydligare torgyta även längs 
Köpmansgatan kan göra området till ett mer 
sammanhållet centrum och samtidigt förenkla var-
dagslivet när fl er ärenden kan hänga ihop. Principen 
bör vara att man kan parkera sin bil eller cykel på ett 
ställe och sedan till fots göra fl era olika ärenden.

IDENTITET

Karaktärsfull kompletterande bebyggelse i ett par 
våningar skulle ge en starkare identitet till torget. 
Olika former av aktivitet likaså.
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SAMMANHÅLLEN STAD

Drivan och Örebäcksvallen blir med sina stora ytor 
barriärer i stadsstrukturen. De få passager som fi nns 
genom området är dessutom i fl era fall otydliga. Ett 
sådant exempel är gången från Korrödsvägen över 
Örebäcken till cykelbanan. Den kan lätt uppfattas 
som privat trots att den förbinder två viktiga 
cykelstråk och passerar allmän platsmark. Från 
Kungsbergsvägen genom Galta stenar till Örebäcks-
vägen fi nns ett annat sådant otydligt stråk, som gör 
området svårt att passera.

Genom området går fl era bra och snabba cykelstråk 
i nord-sydlig riktning. Både på Örebäcksvägen och 
på Korrödsvägen har de dock försetts med bommar. 
Det är sannolikt främst för att stoppa biltrafi k, men 
kanske också för att dämpa farten på cyklister. 

SAMSPEL

Drivan och Örebäcksvallen är områden som skapats 
för aktivitet och samspel, men blir samtidigt uteslu-
tande för dem som inte är verksamma utövare. Det 
blir särskilt tydligt när idrottsplanerna är så centralt 
placerade som i Båstad.

Skateparken är ett exempel på hur en komplet-
terande aktivitet kan fånga upp människor i alla 
åldrar utan de organiserande ramar som fi nns på 
en sportanläggning. Här samlas barn och vuxna på 
skateboard och här hänger ungdomar från Musteriet 
till sent på sommarnätterna.
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Skateparken och ett lapptäcke av gräsytor.

Skateparken med sittplatser som lockar många. 
I bakgrunden en tegelbyggnad som kunde få publik användning.

Många av ytorna kring Lyckantorget skiljs 
åt av täta häckplanteringar.

Gångtunneln under Köpmansgatan.
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Området kring skateparken är dock omgärdat 
av otydliga ytor. Stora gräsytor genomkorsas av 
asfalterade gång- och cykelvägar, vilket bidrar till 
upplevelsen av en plats som inte riktigt ingår i den 
övriga stadsstrukturen.

VARDAGSLIV

Många utövar sporter varje dag i dessa anläggningar. 
Föräldrar lämnar och hämtar med bil. En del 
anländer med buss. Många barn och ungdomar går 
och cyklar själva och vid skateparken är det aktivitet 
till långt in på kvällarna. 

IDENTITET

Både Drivan och Örebäcksvallen är starkt identitets-
skapande anläggningar för alla som på något sätt är 
verksamma inom tennis, fotboll eller friidrott. För 
andra som står utanför har området sannolikt ett 
ganska litet identitetsskapande värde.



DRIVAN & ÖREBÄCKSVALLEN - FÖRSLAG & REKOMMENDATIONER
säkra passager 

över Hundestedt-
vägen
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SAMMANHÅLLEN STAD

Inom området för Drivan och Örebäcksvallen är det 
viktigt att hitta bra genvägar som kan göras tydligt 
off entliga. Området har en stor potential att bindas 
samman till ett sammanhängande grönstråk.

Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för 
olika grupper att röra sig längs stråket, vilket ställer 
krav på utformningen. Annars kan det lätt uppstå 
konfl ikt mellan snabba cyklister och den som till 
exempel är ute och promenerar med hunden. Att 
använda bommar för att dämpa farten på cyklister 
eller för att hindra biltrafi k på cykelvägar är dock 
ingen god lösning. Bommar är svåra att passera för 
alla som har barn på pakethållare, nästan omöjliga 
för dem som kommer med cykelkärra och begräns-
ande för den som har svårt med balansen. 

Det är också viktigt med god belysning och över-
blick, och att det fi nns möjlighet att göra alternativa 
vägval för den som upplever området som mörkt 
och otryggt på kvällen.

SAMSPEL

Området kring Örebäcksvallen måste inte enbart 
kompletteras med andra sportrelaterade aktiviteter. 
Tvärtom är det positivt att även tillföra platser med 
aktiviteter som är ålders-, genus och funktionsöver-
skridande. Genom att göra fl er tillägg, som breddar 
utbudet av aktiviteter i området, kan möjligheten till 
samspel och integration ökas. Ett intressant exempel 
är Rosens röda matta på Rosengård i Malmö, med 
klättervägg och trappor ner till en scen för spontan 



Bommar för biltrafi ken gör det krångligt för cyklister.

Örebäcksvallens fotbollsplaner blir en barriär i 
stadsstrukturen.

Galta stenar, kan göras till en tydligare del i ett 
sammanhängande system av promenadstråk.
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dans och musik. Högtalare och belysning kan kopp-
las till mobiltelefoner. Alla kan ta plats en stund i 
strålkastarljuset.

Skateparken används redan nu i stor utsträckning 
av ungdomar, både av dem som skejtar och av 
dem som bara vill träff a kompisar. Ett tak och fl er 
sittplatser hade varit bra, föreslår ungdomarna, och 
helst också en kiosk. 

Ungdomarna konstaterar också att betongytan hade 
kunnat utökas i väster och övergå till en trappa ner 
mot tunneln. Det är ändå här de fl esta går. 

Besöksnäringsrådet saknar en multisportarena och 
kommenterar att det inte fi nns någon idrottshall 
som passar gymnasieeleverna. Ungdomarna kom-
menterar att det saknas badhus i kommunen.

VARDAGSLIV

Det går fi nt att ta sig till Drivan och Örebäcksvallen 
på ett trafi ksäkert sätt till fots och på cykel och det 
fi nns tillräckliga ytor för att lämna med bil. Buss-
hållplatsen ligger bara ett stenkast bort.

Hundestedsvägen är dock i detta perspektiv en 
betydande barriär. När det sneddas från Musteriet 
eller parkeringen vid Spara fi nns det inte längre tra-
fi ksäkra alternativ. Behovet av trafi ksäkerhetsåtgärder 
är inte så stort idag, men ökar med en utveckling av 
verksamheterna i området.

Att utöva sport och idrottsaktiviteter är en viktig del 
av mångas vardag. När utbudet inte fi nns i Båstad 
ger sig folk iväg utanför kommunens gränser. För-

utom de extra resorna missar Båstad alla de positiva 
eff ekter med att ha ett eget utbud av aktiviteter för 
kommunens invånare och besökare. 

IDENTITET

Kompletterande aktiviteter i och kring Drivan och 
Örebäcksvallen kan göra området mer välkomnande 
och integrerat i det omgivande stadslivet. På så vis 
kan de tillföra en mer aktiv och sportig identitet till 
Båstads centrala delar.

Eftersom många besökare kommer utifrån fi nns det 
ett behov av tydligare entréer och tillfarter för både 
Drivan och Örebäcksvallen. 



KÖPMANSGATAN - ANALYS

PERSHÖGS- 

SKOGEN
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SAMMANHÅLLEN STAD

Köpmansgatan är nerven i Båstad och infartsväg 
för alla som kommer norrifrån och ska vidare ut på 
Bjärehalvön. Det är ett starkt stråk som fungerar 
både orienterande och integrerande – alla har någon 
gång ärenden på Köpmansgatan. 

För fotgängare kan det dock upplevas som två skilda 
stråk, ett på var sida om vägen, och med bilarnas 
körfält som barriär däremellan. För cyklister fi nns 
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Anonym väg till Drivan. Örebäcksvägen 
möter Köpmsansgatan.

Köpmansgatan. Mycket trafi k och smala trottoarer.

27

det bara tillräckligt med plats längs den östra delen 
av Köpmansgatan.

Det fi nns ett par betydelsefulla förbindelser tvärs 
Köpmansgatan, som leder dels söderut upp mot 
Pershögsskogen, Drivan och utsiktsplatser ovanför 
Båstad och dels norrut ner till stranden, Malen och 
Hamnen. Flera av förbindelserna är dock otydliga 
och har ibland en ganska privat karaktär.

Området kring Tennisvägen innehåller mycket 
asfalt, och otydliga ytor. Där vägen kröker ner mot 
hamnen blir det svårorienterat. Gatans utformning 
ger ingen vägledning om att detta är vägen från 
centrum till hamnen, stranden och lekplatsen. 

SAMSPEL

Samtidigt som Köpmansgatan är en trafi kerad 
infartsväg fungerar den i ett par avsnitt som en livlig 
och promenadvänlig shoppinggata. Det är partierna 
från Mariakyrkan till Ängelholmsvägen och från 
Tennisvägen, förbi Lyckantorget till Sjövägen, som 
har starkast handelspotential och där det fi nns störst 
möjlighet att utveckla platser för möten. 

Här har Statoil en lite speciell funktion som mötes-
plats, i egenskap av att vara enda nattöppna stället 
för många ungdomar att hänga på.

VARDAGSLIV

Köpmansgatan innehåller butiker, kontor, caféer och 
restauranger utspridda längs hela sin sträckning. På 
ett par ställen fi nns dessa mer samlat så att de bildar 
en form av centrum, framförallt kring Lyckantorget 
och längs sträckan från Mariatorget till Ängelholm-
svägen.

IDENTITET

Köpmansgatan från Mariakyrkan till Malens torg 
är knappt två kilometer lång och har längs hela 
sträckan en stark Båstadkaraktär. 

En del av Köpmansgatans charm är att den går 
genom hela Båstad med en sammanhållande och 
ändå väldigt varierande karaktär. Ibland blir det 
dock väl spretigt. Cykelvägar slutar tvärt. Asfalten är 
lagad och håller olika kvalitet. Bänkar som placeras 
ut är av skilda sorter. 

Längs östra delen av Köpmansgatan och Malens torg 
fi nns en annan sorts karaktär. Sträckan domineras 
av bostadshus, men med jämna mellanrum uppstår 
små minicentra – ett café, en pizzeria, en mäklare 
och sen ett par hundra meter till nästa, ett bageri 
och en skönhetsbutik, och därefter en restaurang, 
ett torg, en elbutik och ett solarium. Det här skapar 
kvalitet, men det är en bräcklig sådan. Det räcker 
med att någon aff är stänger och lokalen omvandlas 
till bostad så försvinner detta minicentrum.



KÖPMANSGATAN - FÖRSLAG & REKOMMENDATIONER

50 meter
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SAMMANHÅLLEN STAD

Det fi nns en stor utmaning i att kombinera fotgäng-
arnas fl anörstempo, som är särskilt betydelsefullt för 
de mer butikstäta delarna av Köpmansgatan, med 
cyklister och bilister som önskar ta sig fram fort och 
utan hinder längs denna viktig genomfartsväg. 

tvärgator som     
behöver förtydligas

korsnings-
punkt

byggnader som  
kan bli högre

UTVECKLING AV HANDEL

UTVECKLING AV 

HANDEL
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En möjlighet är att lyfta bort snabba cyklister från 
Köpmansgatan, eller snarare erbjuda andra sträckor 
för den som vill cykla och komma fram fort. En 
spontan tendens till detta syns både längs Lindallén, 
Aghardsgatan och på Åhusvägen, vilka alla används 
fl itigt av cyklister. Cykelstandarden behöver 
dock höjas längs dessa sträckor för att de ska vara 
fungerande alternativ. Där Aghardsgatan mynnar 
i Köpmansgatan fi nns ett behov av att se över hur 
mötet fungerar med korsande cykelvägar.

För fotgängare behövs det generellt sett mer 
utrymme längs Köpmansgatan. Med avvikande 
beläggning och på vissa ställen generösa trottoarer 
kan Köpmansgatan göras mer varierad och omväx-
lande anpassas för bilister, cyklister eller fl anörshop-
pare och samtidigt fånga upp viktiga tvärgator.

De viktigast tvärstråken är de som ansluter till 
fl anörsshoppingen i väster. Killebacken, som förbin-
der stranden med Köpmansgatan, kunde annonseras 
tydligare. Pershögsgatan, som leder både upp i 
skogen och ner via ett smalt prång till stranden, 
kunde göras till ett tydligt promenadstråk. 

Tennisvägen behöver bli ett mycket tydligare och 
mer inbjudande stråk till hamnen, och kompletteras 
med breda trottoarer och bra cykelväg.

Längre österut är Örebäcksvägen ett exempel på en 
tvärgata med otydlig annonsering. För cyklister och 
fotgängare är gatan den genaste vägen till Drivan, 
men vid en första anblick uppfattas den närmast 
som en privat infart till bostadsrätterna längs vägen. 

Utveckla istället gatan till ett tydligt cykelstråk hela 
vägen förbi Drivan.

SAMSPEL

Utveckla fl anörshoppandet längs Köpmansgatan, 
från Båstads torg till Ängelholmsvägen och i anslut-
ning till Lyckantorget. Låt fl anörer ta plats längs 
hela Köpmansgatan, och låt butiker och caféer svälla 
ut i vissa sektioner så att det skapas platser framför 
butikerna. 

Det fi nns ett antal fi na exempel i Köpmansgatans 
östra delar på hur butiker har kompletterats med 
små platser med bänkar kring en plantering och som 
fångar upp människor på väg mellan butiker.

När Madison’s läggs ner försvinner ännu en plats för 
ungdomar. Vad händer om Statoil blir ett ännu mer 
frekventerat alternativ sena kvällar och nätter?

VARDAGSLIV

För att underlätta vardagsshopping längs Köp-
mansgatan fi nns ett stort behov av bra cykelvägar 
och smarta parkeringslösningar. Bra cykelvägar och 
cykelparkering nära butikerna underlättar spontans-
hopping för den som till exempel är på väg hem på 
cykel. 

Med bättre möjligheter att ställa bilen på lagom 
promenadavstånd från ett antal butiker skulle det bli 
lättare att till fots kombinera fl era ärenden. Närhet 
är en nyckelfaktor, men hur parkering och gångvägar 
är utformade har också stor betydelse för upplevel-
sen av sträckans längd.

IDENTITET

Från Mariakyrkan till Pershögsvägen är den genuina 
båstadkaraktären mycket stark. Längs denna strecka 
fi nns främst ett behov av att skydda karaktären och 
säkra att husens bottenvåningar används för verk-
samheter, som bidrar till gatulivet, och inte succesivt 
omvandlas till bostäder. 

Kring Lyckantorget fi nns en stor potential att 
förstärka karaktären för att skapa ett tydligare 
centrum och med det en starkare identitet. Det 
handlar mycket om hur gator och torg utformas, 
men även om möjligheten att komplettera med fl er 
butikslokaler och bebyggelse som kan bidra till en 
centrumkaraktär.

Generellt sett är det viktigt att längs hela Köpmans-
gatan bevara de lokaler som fi nns. 

Ett helhetsgrepp på Köpmansgatans utformning 
skulle göra det till ett ännu starkare stråk. Cykelvä-
gar, gångstråk, tvärgator, bänkar och planteringar 
kan variera, men ändå med en röd tråd. Ett 
gestaltningsprogram skulle också kunna peka ut var 
centrumfunktioner ska tillkomma, var förtätning 
kan ske och var det är lämpligt med högre byggna-
der. Mittpunkten, Statoil, Vårdcentralen, Gamlegår-
den, Astrakanen och Ica nämns som byggnader som 
kunde kompletteras på höjden.



Från Statoil och Mittpunkten till kyrkan fi nns goda   
förutsättningar att Köpmansgatan utvecklas till ett 

starkare shoppingstråk.

Hamnen. En blandning av kommersiell 
verksamhet och öppna, off entliga ytor.
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DEL 2: KONSEKVENSER
Del 2 av den sociala konsekvensanalysen innehåller 
beskrivningar av de sociala konsekvenser som kan 
förväntas om förslagen i inriktningsdokumentet 
genomförs. Beskrivningen delas in i aspekterna Sam-
manhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identitet.

Del 2 utgår från de förslag som formuleras i inrikt-
ningsdokument för Båstad.

Nya gångstigar skapas där behov uppstår. 
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I en sammanhållen stad fi nns goda förutsättningar 
för att människor från olika sociala grupper och med 
olika ärenden ser varandra och möts i det vardagliga 
livet. Den fysiska miljön hjälper till att motverka 
segregation, överbrygga barriärer, stärka stråk och 
skapa rumsliga sammanhang.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som 
förslag i inriktningsdokumentet.

MÅLENS SOCIALA KONSEKVENSER

Utveckling av orten ska ske genom förtätning. 
Boendeformer som saknas ska prioriteras 

Målen innebär fl er kompletterande boendeformer 
och ökar variationen i upplåtelseformerna, vilket kan 
öka möjligheten för människor med olika bakgrund 
att mötas i sin bostadsmiljö. Målet kan förbättra 
möjligheten för dem som idag har svårast att få 
tag på bostad, som unga och människor med låga 
inkomster.

Gång- och cykel ska prioriteras 

Målet skapar förutsättningar för nya befolkade stråk 
och kan minska eff ekten av befi ntliga barriärer.

Tillräckligt utbud lokalt av handel och service

Målet gör att människor med olika ärenden möts.

Knutpunkter binds samman

Målet leder till att befi ntliga stråk stärks och nya kan 
skapas.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig 
grön- och blå struktur

Målet stärker de rekreativa stråken, vilka korsar och 
kombineras med andra stårk och skapar förutsätt-
ningar för människor med olika ärenden att mötas.

FÖRSLAGENS SOCIALA KONSEKVENSER

Grönstråk

Förslaget om ett förstärkt, sammanhängande 
grönstråk längs Örebäcken, genom en framtida 
aktivitetspark och över Lyckantorget, underlättar för 
människor med olika ärenden och från olika delar 
av Båstad att mötas. Stråket kan fungera både för 
rekreation och för daglig pendling till och från skola 
och arbetsplatser.

Ett centrumnära grönstråk kommer att vara en del 
av mångas vardag och kräver en utformning, med 
god belysning och överblickbarhet, som gör att det 
känns tryggt att färdas längs det, även kvällstid. I 
annat fall riskerar förslaget att motverka den sociala 
ambitionen. 

Det föreslagna grönstråket tvärs genom Örebäcksval-
len och Drivan tillgängliggör ytor som idag upplevs 
vara till exklusivt för idrottsutövare, vilket dämpar 
barriäreff ekten av Örebäcksvallen och Drivan. 
Samtidigt integreras de kulturhistoriska värdena 
hos Galta Stenar och Rhodondendronparken med  
stråkets rekreativa värden.

Barriär

Hundestedtvägen riskerar att bli en allt mer besvä-
rande barriär i och med att områdena runt omkring 
föreslås utvecklas och förtätas. Vägen korsar ett 
område som i ännu högre grad föreslås präglas av 
skolverksamheter och fritidsaktiviteter för barn. För 
att förbättra säkerheten kan hastigheten på bilarna 
längs vägen behöva sänkas samtidigt som trygga 
passager för fotgängare behöver utvecklas för att 
komplettera den tunnel som fi nns idag.

Gång och cykel

Förslaget att utveckla cykelstråket längs Köpmans-
gatan och längs Ängelholmsvägen mot Företagsbyn 
förbättrar två viktiga kopplingar genom Båstad. Det 
fi nns dock en risk att snabba cyklister förstärker 
barriäreff ekten på Köpmansgatan, och utgör ett 
större hot mot fl anörer än vad bilarna gör idag. 

SAMMANHÅLLEN STAD - KONSEKVENSER
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Stadsmiljöns förutsättningar att främja möten är 
beroende av tydliga och välkomnande off entliga 
platser i anslutning till de stråk som människor rör 
sig längs. För att platsen ska kännas trygg är det 
viktigt med god överblickbarhet och orienterbarhet.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som 
förslag i inriktningsdokumentet.

MÅLENS SOCIALA KONSEKVENSER

Utveckling av orten ska ske genom förtätning 

Målet innebär en ökad koncentration av människor, 
vilket i sig ökar möjligheten för spontana möten. 

Förtätning kan också hjälpa till att förtydliga upp-
delningen mellan privata ytor och off entliga platser 
och stärka platser för möten.

Gång- och cykel ska prioriteras före bilen

Målet innebär tydligare stråk för fotgängare, vilket 
ger goda förutsättningar för befolkade platser i 
anslutning till stråken. Nya platser för möten bör 
planeras där folk rör sig.

Knutpunkter binds samman

Målet kan stärka platser där stråk möts, dit kollek-
tivtrafi k anländer, där cyklar parkeras och skapa nya 
möjligheter till möten.

Tätorten ska vara välkomnande för gäster och 
invånare. Utveckla mötesplatser för alla.

Målet stärker ambitionen att skapa mötesplatser som 
är tydligt off entliga och som kan användas på många 
olika sätt av olika människor.

FÖRSLAGENS SOCIALA KONSEKVENSER

Ny aktivitetspark 

Förslaget att placera en aktivitetspark intill de 
centrala idrottsanläggningarna, Drivan och Öre-
bäcksvallen, och utveckla de rekreativa kvaliteterna i 
området ökar möjligheten för människor med olika 
intressen att mötas. 

Även möjligheten till spontana aktiviteter, utanför 
idrottsföreningarnas regi, ökar, vilket också bidrar 
till bättre förutsättning för integration när tröskeln 
att vara med och delta sänks.

Förslaget ökar möjligheten att samutnyttja marken 
kring Örebäcksvallen, vilket kan leda till en intensi-
vare användning och mer aktivitet i centrum.

Kultur och grönstruktur

Förslaget att utveckla ett tvärgående grönstråk från 
Pershögsskogen och höjderna ovanför Båstad ner 
till havet är ett sätt att kombinera rekreations- och 
kulturvärden. Stråket passerar Dahlmanska tomten 
som kan utvecklas till en viktig mötesplats mellan 
Båstads torg och hamnen och stärka dynamiken 

mellan de båda evenemangsplatserna. För att det ska 
bli möjligt är det viktigt att platsen utformas med 
koppling till Båstads torg och att det blir tydligt vad 
som är off entligt och privat.

Köpmansgatan

Parkeringsplatser som föreslås försvinna skapar plats 
för möten framför butikerna. Istället kan tillkom-
mande cykelparkeringar bli viktiga knutpunkter om 
de ses som en tillgång för handeln.

Föreslagna gång- och cykelbanor längs Köpmans-
gatan kan utformas så att fl anörerna ges prioritet, 
vilket skulle hjälpa till att skapa platser framför 
butikerna som kan fånga upp besökare. Tillgänglig-
heten för alla kan förbättras.

Förtätning

Förslaget att blanda bostäder, skola och korttidstill-
syn ger goda förutsättningar för integration och kan 
bidra till ett aktivt stadsliv stora delar av dygnet, alla 
dagar i veckan.

SAMSPEL - KONSEKVENSER
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Hur attraktiv och hållbar en stad är avgörs av hur 
människor faktiskt använder den. En god stadsmiljö 
underlättar vardagslivets återkommande ärenden 
eftersom det är nära till olika funktioner och att det 
går att kombinera både fritidsaktiviteter och nöd-
vändiga sysslor.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som 
förslag i inriktningsdokumentet.

MÅLENS SOCIALA KONSEKVENSER

Utveckling av orten ska ske genom förtätning 

Målet möjliggör en ökad koncentration av butiker 
och en större närhet mellan boende och butiker och 
därmed ett enklare vardagsliv.

Tätortens grönytor ska ha hög kvalitet

Målet ökar möjligheten till rekreation i vardagen och 
förbättrar barns tillgång till grönska och lek.

Gång- och cykel ska prioriteras före bilen

Målet skapar möjlighet till möten och sociala 
kvaliteter i samband med vardagens alla ärenden. 
För att vardagen ska kunna fungera för alla är det 
viktigt att också hitta smarta kombinationer för den 
som behöver använda bil.

Goda pendlingsmöjligheterna ska tas tillvara

Målet stärker hållplatsers funktion som viktiga 
mötesplatser och utgångspunkter för vardagens 
ärenden och aktiviteter.

Meningsfulla fritidsaktiviteter för alla

Målet skapar förutsättningar för ett ökat utbud av 
planerade aktiviteter och kan samtidigt stärka det 
ideella engagemanget i kultur- och föreningslivet.

Målet kan till en del uppfyllas genom en satsning på 
goda platser för möten där det fi nns möjlighet för 
aktiviteter att uppstå spontant.

Tillräckligt utbud lokalt av handel och service

Målet är nödvändigt för att på sikt bibehålla ett 
tillräckligt utbud inom handel och service, vilket är 
en förutsättning för ett fungerande vardagsliv. Målet 
stärks i kombination med målet om förtätning, 
samtidigt som det är svårt för kommunen att bidra 
till måluppfyllelsen om man inte själv äger lokaler 
för handel och service. 

FÖRSLAGENS SOCIALA KONSEKVENSER

Förslaget innehåller en mångfald av aktiviteter, som 
är lättillgängliga för alla, vilket skapar goda förutsätt-
ningar för en innehållsrik vardag.

Gång och cykel

Förslaget innehåller fl era förbättringar av gång- och 
cykelvägarna, vilket underlättar vardagen för många, 
inte minst för barn och ungdomar som inte har till-
gång till bil och som inte ska behöva vara beroende 
av vuxna för att ta sig till skola och fritidsaktiviteter. 
Detta ställer dock stora krav på trafi ksäker utform-
ning.

Förslaget att omvandla den gamla banvallen till 
cykelväg ger en betydelsefull access till höga natur-
värden direkt från Båstads centrala delar, vilket 
bidrar till tillgänglig natur i vardagen. 

Parkering

Det föreslås att en parkeringsstrategi tas fram och att 
parkeringarna längs Köpmansgatan tas bort för att 
öka framkomligheten för cyklister och fotgängare. 
Det är viktigt att det istället tas fram smarta parke-
ringslösningar som gör det fortsatt enkelt att handla 
lokalt. För att inte inskränka tillgängligheten är det 
viktigt med balans mellan att frigöra ytor framför 
butikerna längs Köpmansgatan och att kunna 
erbjuda parkering i närheten.

Förtätning

Föreslagna förtätningar i centrala Båstad, främst 
kring Lyckantorget, ger både en ökad koncentration 
av bebyggelsen och en ökad funktionsblandning, 
vilket förbättrar förutsättningarna för samordning av 
vardagens alla aktiviteter. 

Att samla förskola och skola ger enklare lämning 
och hämtning samtidigt som det är viktigt att alla 
centrala ytor görs tillgängliga och säkra för små och 
stora barn och att området kompletteras med platser 
för lek.
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Ett områdes identitet påverkar de människor som 
bor och verkar där. En omsorgsfullt gestaltad miljö 
som knyter an till sin historia och omgivning kan 
betyda mycket för känslan av stolthet och tillhö-
righet. Den fysiska karaktären påverkar också hur 
människor agerar och trivs och är av stor betydelse 
för ett områdes framtida utvecklingsmöjligheter.

Nedan bedöms konsekvenser av såväl mål som 
förslag i inriktningsdokumentet.

MÅLENS SOCIALA KONSEKVENSER

Utveckling av orten ska ske genom förtätning. 

Målet innebär en risk att platser försvinner och att 
karaktärer förvanskas, vilket i sin tur kan leda till 
förändrade möjligheter för möten och trivsel i ett 
område.

Målet innebär också en möjlighet att utveckla och 
förtydliga befi ntliga kvaliteter och stärka områdets 
karaktär.

Tätortens grönytor ska ha hög kvalitet.

Målet förmedlar att grönområden inne i Båstad, 
liksom omgivande stränder och Hallandsåsens slutt-
ningar, är viktiga för ortens identitet, vilket innebär 
att de bör utformas och skötas därefter.

Tätorten ska vara välkomnande för gäster och 
invånare. 

Målet kan tolkas som att utformning och omhän-
dertagande av off entliga ytor, både viktiga stråk och 
platser för möten, ska prioriteras så att dessa ytor 
uppfattas som trygga och välkomnande.

FÖRSLAGENS SOCIALA KONSEKVENSER

Grönytor

Pershögsskogen, Malenskogen och Brunnsparken 
lyfts upp som viktiga gröna områden att bevara. Det 
betyder att grönområdenas funktion som viktiga 
identitietsskapare bibehålls. Områdena har både 
egna kvaliteter och fungerar som inramning av den 
kulturhistoriska bebyggelsen.

Banvallen föreslås omvandlas till cykelbana vilket 
innebär att en viktig historisk länk bevaras och 
förklaras.

Förtätning

Flera delar i förslaget pekar mot Lyckantorget som 
ett stärkt framtida centrum, med förslag som inne-
bär förtätning runt torget och utveckling av verk-
samheterna kring torget. Att utveckla Lyckantorget 
till ett tydligare centrum kan ha stor påverkan på 
uppfattningen om Båstads identitet. Det är positivt 
med ett starkare och trivsammare centrum, men det 
är samtidigt viktigt att vara uppmärksam på eff ekter 
på övriga platser, till exempel Båstads torg, hamnen 
och handeln längs Köpmansgatan.

Köpmansgatan 

Ett program föreslås tas fram för hela Köpmansga-
tans utformning och kombinationen av cyklister, 
fotgängare, parkeringsplatser och genomfartstrafi k. 
Det är en viktig åtgärd för att stärka en av Båstads 
starkaste identitesskapande stråk.


