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SAMMANFATTNING

Samhällsbyggnad fi ck i uppdrag av Kommunstyrelsen den 14 september 2011 att ta fram ett 
inriktningsdokument för utveckling av hamnområdet i Båstad. 

Dokumentet syftar till att presentera de olika intressen som fi nns i hamnområdet samt presentera 
en inriktning för en framtida utveckling för området som helhet. Arbetet kommer sedan att fort-
sätta med ett mer detaljerat förslag i en eller fl era detaljplaner. 

Detta dokument sammanfattar examensarbetet från 2011 och presenterar bl.a. medborgardia-
logen som utfördes hösten 2012 och slutsatserna från denna. Hamnbolaget har visat konkreta 
förslag för kommunen på hur området kan utvecklas utifrån deras aspekt. Båstad Båt och Segel-
sällskap har också framfört synpunkter om sina behov och önskemål för området.

Utifrån examensarbetet och medborgardialogen samt synpunkter från ovan angivna aktörer pre-
senteras slutligen kommunens förslag på inriktning för hamnområdet.
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Hamnen är belägen i de nordöstra delarna av centrala Båstad. Området har avgränsats enligt 
kartan nedan och inriktningsdokumentet fokuserar på dessa delar.

De landområden som berörs omfattar ca 10 hektar och består främst av hamnområdet och kring-
liggande mark. Längst upp i norr ligger kallbadhuset (1) vid sandstranden Skansenbadet (2). Vid 
badet ligger även restaurang Badkrukan (3). I anslutning till restaurangen fi nns offentliga toalet-
ter och dusch. Söder om Badkrukan ligger gamla varmbadhuset som idag utgör restaurang och 
nattklubb, Pepe’s Bodega (4). Restaurang Bakfi ckan (5) ligger i hörnet av Badhusparken (6). I 
parken fi nns förutom gångstråket, tennisbanor och ett bollplank. Mellan parken och vattnet fi nns 
den stora hamnparkeringen (7). Öster om parkeringen fi nns ett område med fl era rader av fi ske-
bodar (8). 

Söder om bodarna ligger Stejlebacke (9) som är en grönyta där sjömän förr torkade fi skenät. 
Söder om Stejlebacke har Båstad Båt och Segelsällskap (BBSS) två klubbhus (10). Hamnkro-
gens restaurang (11) ligger också i detta område. Angränsande till restaurangen fi nns en parke-
ringsyta (12). 

Längs med pirarmen och hamnplanen fi nns uppställda bodar (13) med olika typer av försäljning 
om somrarna. Sydväst om pirarmen fi nns två grusytor (14), (15) som sommartid används som 
bilparkering och vintertid som båtuppställningsplats. Brunnsparken (16) ligger sydost om dessa 
ytor, och där är lekplatsen vid Gulstad (17) centralt placerad. Brunnsparken är en picknickpark 
dit Båstadborna ofta söker sig soliga och varma dagar.

1.     BESKRIVNING AV PLATSEN OCH VERKSAMHETER I OMRÅDET                                
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Kort historik

Trots att Båstads primära funktion under stadens tidigare skede har varit som hamn- och ut-
skeppningsstad, anlades den första hamnanläggningen för större båtar först 1870. Tidigare frak-
tade mindre båtar eller pråmar gods från en skeppsbrygga vid stranden, ut till de större båtarna 
som var uppankrade på redden utanför Båstad.

Genom successiva utbyggnader, jämte en med tiden naturlig förskjutning av strandlinjen, har 
hamnen ökat i omfattning. En ytterligare etapp i hamnens utbyggnad skedde 1973 då en pir för 
stenutlastning byggdes. Under 1980-talet utvecklades möjligheterna för fritidsbåtar i hamnen 
med nya hamnplatser.
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2.     BAKGRUND                                                                                                                       

Tidigare beslut
Efter konstaterande om att det behövs ett helhetsgrepp för utvecklingen av hamnområdet i Bå-
stad, gav Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad i uppdrag den 14 september 2011 att ta fram ett 
inriktningsdokument för utvecklingen av området. I beslutet står det att kommunens invånare och 
hamnens intressenter skall bjudas in till dialog samt att examensarbetet som handlar om Båstad 
hamn bör utgöra underlag i processen. Med inriktningsdokumentet som grund utarbetas sedan 
eventuellt nya detaljplaner.  

Examensarbete för hamnområdet
Under 2011 genomförde Anna Fogelklou sitt examensarbete på landskapsarkitektutbildningen 
där hon analyserade hur hamnen i Båstad skulle kunna utformas och utvecklas för att bli mer 
gästvänlig under vintern och hantera sommarens tillgänglighetsproblem. Resultatet blev ett ut-
formningsförslag där hamnen presenteras som en mer fl exibel plats vilken kan anpassas efter de 
olika årstidernas skilda behov. Examensarbetet kommer till viss del ligga till grund för det framtida 
arbetet med utvecklingen av hamnen.

Medborgardialog
Enligt beslutet från Kommunstyrelsen och för att få en klar bild av medborgarnas åsikter om 
utvecklingen av hamnen har kommunen, med hjälp av en konsult, utfört en kvalitativ medborgar-
dialog. Syftet med medborgardialogen var att belysa olika åsiktsriktningar och perspektiv samt att 
resultatet av medborgardialogen skulle ligga till grund för arbetet med detta inriktningsdokument.

Medborgardialogen utfördes av Helena Sundsten från Focus Inn AB i november 2012 och omfat-
tades av 5 fokusgrupper. Följande kriterier eftersträvades när grupperna rekryterades:
    •    50% kvinnor, 50% män
    •    max 3 från samma tätort, om möjligt
    •    ej närmaste grannar, kollegor, familjemedlemmar i samma grupp
    •    50% som besöker tennisveckorna
    •    50% som besöker hamnen regelbundet året runt
    •    ingen får ha kommunpolitiskt mandat
    •    spridning i sysselsättning: ca 30% av vardera: privatanställda, offentliganställda, egen-  
         företagare. Dessutom några studerande/arbetssökande
    •    intresserade av frågan ”Hamnens framtida utformning”

De fem grupperna var: yngre (ungdomar i åldern 18-25), mitt-i-livet (ålder ca 30-50 år), medel-
ålders + (över 60 år), delårsboende (äger fastighet i kommunen men har det fasta boendet på 
annan ort) samt representanter för föreningslivet i Båstad.  Varje grupp träffades under 2 timmar 
för att, under ledning av en moderator, diskutera hamnen och dess framtida utformning.

En kvalitativ undersökning som medborgardialogen gör att det inte fi nns  exakta resultat i procent 
över hur många som hade en viss åsikt utan ett stort antal citat från diskussionerna har presen-
terats för politikerna i Kommunstyrelsen och för tjänstemän från kommunen. 
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Detaljplaner

För hamnområdet fi nns ett fl ertal detaljplaner varav den största och även den äldsta är från 
1984 (nummer 1405 på kartan). Även om det inte är mer än ca 30 år sedan den gjordes så var 
tankarna på hur området skulle användas annorlunda. Bland annat fanns det då inget intresse 
av att använda hamnområdet till annat än båthamn. Grönytan som kallas för Steljebacke skulle 
bevaras för att torka fi skenät. Idag görs näten av syntetmaterial och inte längre av bomull varav 
behovet av torkning har försvunnit. Den norra delen av stranden regleras som friluftsbad. 

Området runt marinan är planlagt som hamnområde. Hela detta område består av prickad mark 
(område som ej får bebyggas) förutom ett mindre område där segelsällskapet har sina lokaler 
samt där Hamnkrogens restaurang är belägen. Ytterligare ett område som ej berörs av prickmark 
är det område där de mindre sjöbodarna är belägna, norr om Stejlebacke. Utöver detta regleras 
användningen för parkeringsområdet längs med strandpromenaden, grönområdet i Badhuspar-
ken samt tennisbanorna i Badhusparken.

Den södra delen av Brunnsparken regleras genom detaljplan från 1988 (nummer 1434 på kar-
tan). Hela skogsområdet anges som park- eller planteringsområde.

Gamla varmbadhuset (idag restaurang Pepe’s Bodega) samt en del gatumark i området regle-
ras genom detaljplan från 2005 (nummer 1577). Planen anger vilken byggrätt som gäller för det 
gamla varmbadhuset samt hur marken omkring skall regleras.

För kallbadhuset samt angränsande strandområde fi nns en detaljplan från 2007 (nummer 1589). 
Denna reglerar byggrätten för kallbadhuset, samt anger större delen av stranden som strandom-
råde och en mindre del som parkområde.

För Badhusparken fi nns en ny detaljplan från  mars 2013 (nummer 1648). Planen reglerar bygg-
rätt med tillhörande yta för uteservering samt grönområdet.
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Badkrukan

Fiskekajen

Bakfi ckan

Serveringsbod

Hamnkontor

Hamnens utveckling

Hamnen i Båstad har under de senaste årtiondena genomgått stora förändringar utan en sam-
manhållen strategi för utvecklingen av området. Byggnader har tillkommit med permanenta eller 
tillfälliga/tidsbegränsade bygglov. Kommunen har även beviljat många tidsbegränsade bygglov 
för tält och uppställning av bussar mm, som varit kopplade till evenemangen under tennisveck-
orna. Det är främst under sommarens evenemang som hamnen präglas av ett högt besökstryck 
med krav på utställningsytor, serveringar och parkering. De olika årstidernas behov ställer 
väldigt olika krav på området då vintermånaderna är mindre intensiva.

Tidigare har mer traditionell hamnverksamhet som utlastning av gods samt visst fi ske satt sin 
prägel på hamnen. Idag används hamnen främst för fritidsbåtar och av de olika verksamhe-
terna i hamnområdet. Verksamheterna, varav vissa är öppna året runt, är främst fokuserade på 
rekreation, besöks- och turismnäringen.

Under 2006 gavs bygglov för byggnation av marinbutik (Stora Blå), kiosk (Bjäre glasscafé) och 
sjöbodar (röda bodar) i de södra delarna av hamnen samt nytt hamnkontor med miljöstation 
och förråd norr om Stejlebacke. Kiosken i de södra delarna av hamnen har byggts ut med en 
bageridel under 2012. Under 2013 gavs bygglov för tre servicebodar vid hamnplanen i de södra 
delarna av hamnen. Glasskiosken i den norra delen har ersatts efter rivning av den gamla 
byggnaden. Restaurang Badkrukan och den intilliggande servicedelen har byggts ut. 

I de norra delarna av hamnen har även bygglov beviljats under 2011 för restaurang Fiskekajen. 
I mars 2013 beviljades bygglov för utbyggnad av Bakfi ckan i Badhusparken.

Tillfälliga lov har beviljats för att möta nya och tillfälliga behov i hamnen. 

Röda bodar

Stora Blå
Bjäre glasscafé

Permanent bygglov

Tidsbegränsat bygglov
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3.     HAMNENS FRAMTID                                                                                                         

Förslag på förändringar från examensarbetet
Examensarbetet ”Planering av hamnen i en sommarstad”, tar framförallt upp årstidsproblemati-
ken i Båstad. Syftet med arbetet var att reda ut hur en plats på bästa sätt kan användas utan att 
vara öde på vintern men samtidigt rymma och vara tillfreds för det antal människor som vistas i 
hamnområdet under sommaren.

Framförallt beskrivs den stora kontrasten mellan sommarhalvåret och vintern men även att det 
fi nns stora skiftningar under sommaren. Under två veckors tid pågår evenemanget Swedish 
Open (de så kallade tennisveckorna) som attraherar ungefär 100 000 besökare varje år. Efter-
som tennisstadion ligger i direkt anslutning till hamnen, behöver hamnområdet kunna tillgodose 
behoven för besökarna och turisterna som kommer i samband med evenemanget.

I examensarbetet ingår fl era förslag på förändringar i hamnområdet som presenteras på följande 
sidor. Bilden ovan visar hur stråken vid stranden skulle kunna knytas samman med en trappa 
som även skulle kunna ha funktionen som scen eller sittplats beroende på tillfälle. Idag slutar 
stråket uppe på vallen rakt framför Pepe’s Bodega utan att direkt leda vidare till något annat stråk.

Strandtrappan
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Mellan piren och stranden är området idag relativt vildvuxet och här föreslås att vegetationen 
gallras för att möjliggöra ett promenadstråk med utsikt över hamnen. Muren rustas upp och en 
trappa byggs så att besökare kan röra sig mellan de båda områdena. I väster föreslås en lekplats 
till de allra minsta barnen.

Den nya pirpromenaden
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Norra delen av det nya torget

I denna del av hamnen förekommer det mest rörelse året runt. Examensarbetet visar på ett för-
slag med en yta där bilarna kör på de gåendes villkor - s.k. gångfartsområde. I nordöstra delen 
av torget föreslås statyer som förutom utsmyckning av platsen även kan fungera som lek- och 
sittyta vid tillfällen. Runt vissa träd och planteringar kan sittplatser uppföras.
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Bilden ovan visar det utarbetade förslaget från examensarbetet med en ny utformning av parke-
ringsytan. Flygfotot nedan visar hur området används idag.

Vågtorget

Gång- och 
cykelväg

Bilväg

Förslaget innebär att gång- och cykelvägen tas 
bort. Bilvägen tas också bort och bilister kör på de 
gåendes villkor enligt principen för ett gångfarts-
område. Badhusparken breddas något och nya 
planteringar skapar en mer parklik karaktär. Tyd-
liga stråk skapas inne i Badhusparken. 

Stejlebacke föreslås planteras med en ny trädrad 
närmast parkeringen. I den södra delen av torget 
placeras ”aktivitets-bänkar” med vindskyddade 
sittplatser.

Examensarbetet beskriver att torget kan ha olika 
funktioner under olika tider på året. På vintern fö-
reslås  en del av torget användas till isbana.

Under tennisveckorna eller andra tillställningar 
kan torget helt stängas av och istället bli en stor 
evenemangsyta.
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Gulstad bad- och lekplats

I examensarbetet fi nns förslag på en ny lekplats för Gulstad. Projektet realiserades delvis under 
2011 vilket har varit mycket positivt för området som helhet. Examensarbetet föreslår även en 
badplats med ett trädäck samt en mindre brygga ut i vattnet. 
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Slutsatser från medborgardialogen

Från den SWOT-analys som presenterades i medborgardialogen kan man utläsa följande:

Hamnens styrkor:
    •  Tennisen är av stor vikt för Båstad och deltagarna i medborgardialogen accepterar 
       verksamheten eftersom den pågår under en begränsad period och tillför många positiva  
       mervärden till samhället. Spin-off effekterna från tennisveckorna skapar ett serviceutbud  
       året om
    •  Hamnen ses som en öppen och tillgänglig plats, en naturlig mötesplats, som går att 
       komma till med bil (förutom under tennisveckorna). Platsen möter havet och har närhet till      
       Båstads centrala delar
    •   Platsen används för nätverkande, sociala möten och som rekreationsområde
    •   Bad, bryggorna, båtklubben och båtarna samt de äldre röda bodarna är uppskattade

Hamnens svagheter:
    •   Parkeringsmöjligheter och infrastruktur för bilar, framförallt under sommarveckorna
    •   Placeringen av parkeringsplatserna
    •   Gäster och besökare till Hotell Skansen tar upp parkeringsplatser i hamnen
    •   Svarta bodarna och padelbanan är inte populära och konsulten har dragit slutsatsen att     
        det fi nns en rädsla för att kommersiella krafter tar över i hamnen på bekostnad av de 
        ideella krafterna

Möjligheter:
    •   Ökat och breddat båtliv med seglingstävlingar
    •   Marin anknytning
    •   Ökat kulturellt utbud

Hot: 
    •   Ojämnvikt i balansen mellan kommersiella, ideella och kulturella intressen
    •   Tennisen försvinner och med den restauranger och hotellet
    •   Fin stil och hög klass går förlorad
    •   Misstänksamhet mot tillfälliga bygglov

Generella tankar om byggnation i hamnen är att deltagarna i medborgardialogen inte vill ha 
åretruntbostäder eftersom de skulle vara ett hot för möjligheterna till evenemang. För byggna-
tion i vattnet är slutsatsen att det behövs konkreta förslag, med hänsyn tagen till utsikt, miljö 
och funktion innan man vill ta ställning. Deltagarna anser att höga byggnader inte passar in i 
hamnen. Under medborgardialogen presenterades fyra olika utvecklingsscenarier med hjälp av 
moodboards som diskussionsunderlag. De olika scenarierna för utvecklingen av hamnen var: 
Litet men ofta, Större evenemang, Pittoreskt och Futuristiskt.
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Litet men ofta handlar om att hamnen används till en mängd olika mindre evenemang med för-
sök att förlänga säsongen. Idrottsliga och kulturella aktiviteter och marknader med god kvalité 
ses som lämpliga aktiviteter av respondenterna. Den marina kopplingen är viktig och tennisen 
accepteras i sitt nuvarande format trots kommersiella intressen och att det inte fi nns någon ma-
rin koppling. Sammanfattningsvis så uppskattas möjligheterna till en förlängd säsong och nya 
aktiviteter.

Större evenemang betyder att hamnen skulle användas som en större arena eller nav för större 
evenemang. Respondenterna anser att kompetensen fi nns inom kommunen för att arrangera 
större evenemang men att den ekonomiska risken och miljökonsekvenserna är stora. Hamnen 
skulle också förvandlas till en plats mestadels för turister. Deltagarna menar att det fi nns andra 
platser inom kommunen som kan ha stora evenemang.

Nostalgisk stil anses passa in i de gamla delarna av Båstad och vara kopplat till Båstads varu-
märke. Det fi nns även skepsis från deltagarna om att den nostalgiska stilen i nybyggnation kan 
uppfattas som en kuliss. 

Futuristisk stil anses som negativ för varumärket Båstad speciellt om byggnaderna är höga, 
men den futuristiska stilen ses även som en möjlighet till god och genomtänkt arkitektur. Bygg-
nation i vattnet kan accepteras så länge inte helhetsupplevelsen av utsikten över bukten inte 
störs allt för mycket. 

Övriga synpunkter som kom fram under medborgardialogen var att man måste värna om Bå-
stads varumärke genom att inte acceptera evenemang som inte håller en viss standard. Parke-
ring och transporter till och från hamnen är framförallt besvärliga under sommaren för de som 
har båtar i hamnen, driver företag samt för turister. Balansen mellan ideella och kommersiella 
intressen är viktig så att föreningarna inte känner sig undanträngda. Det fi nns också en oenig-
het mellan båtägare som lägger upp sin båt för vintern i hamnen och närboende. Deltagarna 
ansåg att en hamn med en aktiv båtklubb skapar en levande hamn vilket även kommersiella 
aktörer bidrar till och att en samexistens är uppskattad.

Funktioner som funnits och nu saknas av respondenterna är en picknick-plats, kulturhistoriska 
värden i form av fi skenät, båtuppställningsplats som inte stör närboende men är nära upptag-
ningsrampen samt att den öppna vyn över hamnen begränsas av de äldre röda bodarna. 

Konsultens slutsats är att det fi nns behov av att tydliggöra olika intressenters roller och platser i 
området genom en gemensam och sammanhållen vision där hänsyn tas till såväl kommersiella, 
ideella, estetiska, miljömässiga, infrastrukturella och funktionella aspekter. Man kan också dra 
slutsatsen att kvalitet och god arkitektur samt respekt för kopplingen med Laholmsbukten är 
viktigare än vilken byggnadsstil som används.
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Hamnbolaget

Följande punkter har Hamnbolaget presenterat som önskemål och behov för sin framtida verk-
samhet:

    1.   Två nya byggnader i anslutning till restaurang Hamnkrogen
    2.   ”Badkrukan” öppnas vintertid med ny åretruntverksamhet
    3.   Ny ”pirarm” öster om stenpiren för nya båtplatser
    4.   Utfyllnad av del av bukten
    5.   Gångbro över hamninloppet
    6.   Husbilsparkering under vintersäsong 
    7.   Ny parkeringsutredning tillsammans med Båstad Kommun
    8.   Utökat arrendeområde i Brunnsparken tillsammans med ”Gamla Båstad”

I de två nya byggnaderna intill Hamnkrogen tänker sig Hamnbolaget att utformningen skall vara 
enhetlig med befi ntliga byggnader. Önskemålet är en åretrunt-verksamhet med bageri och kon-
tor. Man tänker sig även föreningslokaler samt seglarskola. Vid tävlingar kan byggnaderna fung-
era som ett seglarcentrum. 

För ”Badkrukan” så fi nns det idéer om att den kan vara öppen även för verksamheter över vin-
tern. Med sikte på att bli Skandinaviens bästa seglarcentrum så föreslås en ny pirarm öster om 
stenpiren för nya båtplatser. En del av bukten föreslås fyllas ut för att kunna skapa mer plats åt 
verksamheten. 

Ny gångbro

Ny pir

Utfyllnad av 
markområde

Husbilsparkering
vintersäsong

Utökning av 
arrendeområdet

Breddad 
parkeringsyta

Åretrunt-
verksamhet

Två nya byggnader
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Med hopp om att få till pirpromenader som håller ihop området så föreslås en öppningsbar gång-
bro vid inre hamnbassängen. För området sydväst om piren så föreslås en husbilsparkering för 
vintersäsongen. Hamnbolaget lyfter fram förslaget från examensarbetet om att bredda den stora 
hamnparkeringen och göra ett s.k. gångfartsområde. Hamnbolaget vill även utöka sitt arrende-
område vid Brunnsparken. I parken vill bolaget:

    •   bygga upp en scen för friluftsändamål
    •   ta fram gamla ”dricka brunn”
    •   ha bord och bänkar längs strandkanten
    •   anlägga en offentlig toalettbyggnad
    •   bygga en värmestuga som är öppen vintertid

Scenen skulle komma att användas till teaterföreställningar samt barnteater. I denna delen av 
parken kan lokala matmässor under höst och vår hållas. Vissa eventarrangemang under tennis-
veckan skulle kunna hållas här. En annan möjlighet är att ha en konstutställning utomhus. Under 
våren tänker sig Hamnbolaget båt/bilutställningar i parken. 
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Båstad Båt och Segelsällskap

Båstad Båt och Segelsällskap (BBSS) har idag sina lokaler i hamnområdet, norr om Hamnkro-
gen. Deras verksamhet inryms i två stugor som används som klubbstuga med kök och omkläd-
ningsrum samt för förvaring och undervisning. BBSS använder även mark runt om stugorna till 
sin verksamhet. 

BBSS anser sig ha en viktig funktion i hamnen och driver inte bara verksamhet under stora delar 
av året utan har även startat upp ungdomsverksamhet under vintern. De har en funktion i att 
välkomna besökande seglare från andra hamnar samt arrangerar båttävlingar och hjälper till att 
arrangera de större tävlingarna under seglarveckan.

BBSS har framfört stor oro över sin framtid i hamnen och har under 2013 ingått ett trepartsavtal 
med hamnbolaget och kommunen om arrende av marken. 

Om BBSS tvingas fl ytta sin verksamhet, som ett resultat av hamnbolagets utvecklingsplaner,  
har de som krav att ha egna stugor på arrenderad mark med trepartsavtal med hamnbolaget och 
kommunen. Ytan bör vara av samma storlek som de har idag, men BBSS kan tänkta sig något 
mindre mark om detta inte är möjligt. Det främsta kravet är lokalisering nära båtisättningsplatsen.
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4.     SLUTSATS                                                                                                                          

Utvecklingen av hamnen har gått från hamn- och fi skeverksamhet till ett område som fl itigt ut-
nyttjas för sport, evenemang, turism, båtliv och kommersiella intressen. Slutsatserna från med-
borgardialogen och samtalen med hamnens aktörer visar att det fi nns ett intresse att utveckla 
hamnområdet.  

För att tillgodose de kommersiella och de mer traditionella intressena, samt ge platsen en möjlig-
het att utvecklas som besöksmål för både året-runt boende och eventbesökare är en samsyn om 
områdets utveckling av största vikt. 

Slutsatsen av de synpunkter som framförts är att hamnfunktionen och kopplingen till havet och 
det marina livet skall bevaras och ges utrymme. Det är viktigt att ta vara på ursprunget i hamnen 
men samtidigt ge utrymme för liv och rörelse och de verksamheter som är kopplade till detta. 

De positiva spin-off effekter som de kommersiella verksamheterna för med sig gör att kommun-
invånarna till viss del känner sig trygga i utvecklingen mot fl er evenemang och en längre säsong, 
så länge evenemangen håller en hög standard. I hamnområdet kan ges utrymme för möjligheter 
att utveckla verksamheter i hamnområdet (inkl. tennis- och seglingstävlingar).

Redovisningen som skett visar tydligt att den äldre detaljplanen från 1984 inte längre täcker de 
behov och den utveckling som skett i hamnen. För att kunna hantera befi ntliga tidsbegränsade 
lov samt framtida bygglov i området krävs att detaljplanen arbetas om. Planarbetet kan resultera i 
en eller fl era nya detaljplaner. Det krävs även att kommunens befi ntliga riktlinjer för verksamheter 
i hamnområdet ses över.

Efter genomgång av examensarbetet, analys av medborgardialogen och samtal med Hamnbo-
laget och BBSS så fi nns det en rad konkreta förslag som är värda att undersöka närmare. För-
slagen innehåller åtgärder som behöver nya detaljplaner men även generella förbättringar och 
försköning som kan ske utan planändringar.

•  Året-runt verksamheter uppmuntras av kommunen för att skapa ett aktivt hamnområde även 
på vintern. Verksamheter i enlighet med avtalet skall specifi ceras i uppdaterade riktlinjer för ham-
nen och i nya detaljplaner, där fokus bör ligga på hamn, båt- och badverksamheter samt förtä-
ring och kultur- och sportaktiviteter. Verksamheternas utbredning ska inte hindra allmänhetens 
tillgång till stranden eller hamnen. 

• Tillgänglighetsaspekten är av stor vikt. Kommunen har en skyldighet att i bygglovsprocessen 
följa upp att lagstiftningen på tillgänglighetsområdet efterlevs. Ytor som lämnats öppna för att 
underlätta framkomlighet för t.ex. rullstolar och barnvagnar får inte användas för uteserveringar 
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Strandtrappan

 Lekplats

Pirpromenad

 Bodar

eller möbleras med bänkar och blomkrukor etc. Inga hinder för trafi k relaterad till räddningsinsat-
ser och underhåll får skapas.

• Strandtrappan som föreslås i examensarbetet kan hjälpa till att knyta samman gångstråken 
längs vallen fram till gamla varmbadhuset och hamnplan. Trappan skapar också en mötesplats 
som inte är baserad på kommersiella intressen och knuten till konsumtion. Diskussion måste ske 
med Länsstyrelsen om strandtrappan är genomförbar och inte skadar fornlämningen. 

• I examensarbetet föreslås även en lekplats norr om piren. Den befi ntliga lekplatsen vid de of-
fentliga toaletterna vid Badkrukan kan kompletteras och utökas i riktning mot sanddynerna för att 
öka områdets attraktivitet främst för barnfamiljer.

• Nya pirpromenaden är ett förslag från examensarbetet. Pirpromenaden kan med enkla medel 
rustas upp och göras mer attraktiv. Den befi ntliga trappan kan användas för att skapa möjligheter 
för promenader från stranden, tillbaka längs piren eller via den av hamnbolaget föreslagna gång-
bron över det inre hamninloppet. Muren rustas upp och en enkel gångstig anordnas på muren 
eller längs sanddynorna. Vegetationen kan gallras med stor försiktighet och viss plantering kan 
behövas för att minska sandfl ykt. Planerna för pirpromenaden är endast genomförbara om mer 
detaljerade studier visar att de kan genomföras utan att skada områdets roll som vindbarriär och 
för att minska sandfl ykt.

• Idag fi nns röda bodar på norra sidan av inre hamnbassängen. De röda bodarna smälter in i 
miljön och skapar ett samlat helhetsintryck. Förslagsvis ges ett antal bodar byggrätt. Bodarna bör 
ges liknande utformning som de som är placerade på södra delen av pirarmen. 

• Kulturella inslag med tydlig anknytning till Båstads kulturhistoria bidrar till en intressantare 
miljö. Det är en fördel om fysiska objekt som t.ex. statyer kan fylla fl era funktioner t.ex. som lek-
plats och eventuellt också möjliggöra ytterligare sittplatser.



            
            Inriktningsdokument för hamnen

22

BÅSTAD
Samhällsbyggnad

 Nytt markmaterial

 Stejlebacke

 Badhusparken

 S. Hamnområdet

• För att skapa en öppen grönyta på Stejlebacke som öppnar upp utsikten mot hamnen och 
havet ska inga permanenta bodar placeras på platsen. Mobila bodar får placeras på Stejlebacke 
under evenemangstid och vid större evenemang utanför evenemangstiden (t.ex. seglingstäv-
lingar och maratonlopp), dock i samråd med den aktiva båt- och segelklubben i området (Båstad 
Båt- och Segelsällskap). Gräsytan lämnas då öppen men kan användas för kortare, tillfälliga 
evenemang. Serveringsboden som idag fi nns i de norra delarna av Stejlebacke tas bort eftersom 
det tillfälliga lovet gått ut. Försköning av området bör ske i samma stil för att skapa en känsla av 
en sammanhållen stadsbild.

• Padelbana får inte placeras mellan Strandpromenaden och havet. 

• Förslag från examensarbetet med ett gångfartsområde och stensättning på parkeringsytorna 
för att skapa en mer sammanhållen plats som förbättrar den visuella upplevelsen av hamnpla-
nen och parkeringsytorna. En större ansats kräver djupare analyser för att få en trafi ksäker och, 
över årstiderna, funktionell yta. För att ta tillvara på det arbete som lagts ner på stensättning runt 
hamnplanen föreslås att i en första etapp belägga Strandpromenaden och den befi ntliga gång- 
och cykelvägen ner till Killebäcken med ett markmaterial som uppfyller tillgänglighetskrav och i 
en andra etapp även belägga den stora parkeringsytan i hamnen. Det är av stor vikt att mark-
beläggningen möter de tillgänglighetskrav som fi nns i lagstiftning. Parkeringsytan kan periodvis 
användas för evenemang. Parkering vid dessa tillfällen hänvisas till Prästliden.

• I examensarbetet föreslås planteringar i Badhusparken vilket kan lyfta en miljö som inte an-
vänds i någon större utsträckning idag. Planteringar längs parken och gång- och cykelvägen 
samt en breddning av parken (på den triangelformade gräsytan söder om den stora parkeringen)  
skapar ett mer sammanhängande parkområde. 

Södra hamnområdet
• Alternativ 1: Första alternativet för det södra hamnområdet, vilket omfattar området från BBSS 
befi ntliga stugor ner till Brunnsparken, är att byggrätter skapas för befi ntliga byggnader. Grusytan 
närmast Gulstad kan användas som förvaring av mindre båtar under vintertid.

• Alternativ 2: Liksom i första alternativet ges befi ntliga byggnader byggrätter. I samband med 
utbyggnaden av hamnen för en ny pirarm, öster om den befi ntliga piren, ges ytterligare byggrätter 
på utfylld mark. Tidigare utbyggnad av hamnen med dess pirar har lett till att sanden inte längre 
når strandområdet söderut. Om ytterligare en pirarm anläggs fi nns det risk att sanden utarmas 
ännu mer. Utfyllnad av markområdet är förmodligen en nödvändighet om en ny pirarm blir verk-
lighet.
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Utfylld mark skapar förutsättningar för nybyggnation i samband med satsningar på ett skandina-
viskt seglarcentrum eller andra sportsatsningar. Om en ny pirarm skall anläggas måste förslaget 
studeras närmare och det kommer att krävas ny detaljplan, grundlig geoteknisk undersökning, 
miljökonsekvensbeskrivning och en vattendom. 

• Alternativ 3: Förutsättningar skapas för viss utbyggnad av verksamhet runt Hamnkrogen. Be-
gränsad utbyggnad av Hamnkrogen med en ny gavelbyggnad (liknande de som fi nns idag) sö-
derut. Kompensation för de parkeringsplatser som försvinner vid utbyggnad sker förslagsvis ge-
nom mer permanent parkering på den gräs- och grusyta, strax norr om Brunnsparken, som idag 
används till båtupplag på vintern samt parkering på sommaren. 

•Alternativ 4: Förutsättningar skapas för större utbyggnader för verksamheter runt Hamnkrogen. 
Byggnaden byggs ut med två nya gavlar (liknande de som fi nns idag) norrut mot Stejlebacke. 
BBSS lokaler fl yttas till ett läge söder om Hamnkrogen. Den specifi ka lokaliseringen av verksam-
heten vid eventuell fl ytt måste vara väl anpassad till föreningens behov. Kompensation för de 
parkeringsplatser som försvinner kan förslagsvis ske genom permanent parkering på gräs- och 
grusytan strax norr om Brunnsparken. Konsekvensen blir att ytan för båtupplag på vintern och 
parkering på sommaren försvinner.

• Den av hamnbolaget föreslagna husbilsparkeringen utgör ett relativt stort visuellt ingrepp i 
området och anses inte vara lämplig i hamnområdet. 

• Evenemangsytor. Stejleplatsen, liksom Brunnsparken, kan användas för kortare, tillfälliga eve-
nemang. Vissa typer av evenemang kan hänvisas till västra delen av stranden eller Stejlebacke 
för att hålla badplasterna fria för allmänheten.
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• Gällande parkeringsfrågan i hamnen så kan det konstateras att parkeringsproblemet är sä-
songsbetonat. Om parkeringsytorna expanderade skulle dessa upplevas som dominerande vil-
ket inte är ett alternativ. Det skulle gå att tillskapa ytterligare parkeringsplatser genom att ta 
grönområden i anspråk, men detta är inte heller önskvärt då befi ntliga grönområden är mycket 
värdefulla samt att parkeringsproblemen skulle till viss del kvarstå. Ett ytterligare alternativ är att 
bygga ett underjordiskt parkeringsgarage i de centrala delarna av Båstad. Kommunens förslag är 
att parkeringen för hamnen sommartid även fortsättningsvis hänvisas till Prästliden. Vid Präst-
liden föreslås bättre skyltning med karta över attraktioner i Båstad med gångavstånd angivna.

• Offentliga toaletter fi nns idag vid Badkrukan och en handikapptoalett vid restaurang Fiskekajen. 
Kommunen skall kontrollera att dessa möter de tillgänglighetskrav som fanns vid uppförandet. 
Det fi nns behov av toaletter vid  den nyligen upprustade lekplatsen i Gulstad. Byggrätt för en 
toalettbyggnad kan också kombineras med ytterligare byggrätt för en mindre kioskverksam-
het eller värmestuga/naturrum. Uteaktiviteter vid Gulstad utökar möjligheten för aktiviteter 
i alla åldrar. Badplats vid Gulstad anses inte vara lämpligt då sanden har under lång tid urhol-
kats p.g.a. hamnens pirar och botten är därför relativt stenig. Vattenkvalitén är inte lika god vid 
Gulstad som på andra platser i Båstad då området tidigare använts som avstjälpningsplats för 
byggavfall. Det fi nns också en säkerhetsaspekt att tänka på vid anläggning av en vattenaktivitet 
i närheten av en lekplats.

• Brunnsparken anses vara en viktig park då det fi nns begränsat med allmänna parkområden i 
Båstad. För att säkra att parken är tillgänglig för allmänheten året runt bör inte arrendeområdet 
utökas. Kortare, tillfälliga evenemang kan fortfarande få tillstånd av kommunen att vara i parken 
med beaktande att vid dåligt väder kan markytan förstöras. 

parkeringsfrågan i hamnen så kan det konstateras att parkeringsproblemet är sä-

bygga ett underjordiskt parkeringsgarage i de centrala delarna av Båstad. Kommunens förslag är 
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Detta inriktningsdokument har upprättats av översiktsplanerare Kristina Bell samt planarkitekt 
Lisa Myelady. I arbetet har även samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg deltagit.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Kristina Bell       Lisa Myelady
Översiktsplanerare      Planarkitekt
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