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Antagandehandling 2018-09-06
                       Detaljplan för del av Förslöv 2:4 m.fl. Etapp 1

Bebyggelse
Användning 
Området planläggs för blandad bostadsbebyggelse. I den norra delen av planområdet möjliggörs för 
en- och tvåbostadshus som kan uppföras både friliggande och sammanbyggda men där volymerna 
ska anpassas till befintlig bebyggelse i norr. I den västra delen av planområdet tillåts inte friliggande 
en- och tvåbostadshus men är flexibel i övrigt. Beroende på efterfrågan kan området därmed möjlig-
göra både för flerbostadshus och sammanbyggda en- och tvåbostadshus. I väster ligger även Ängs-
byns förskola, detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av förskolan som även kan kompletteras med 
bostäder i de övre våningsplanen. Inom planområdet finns även Linbastuan placerad, denna kom-
mer skyddas i planen med en Q-bestämmelse. 

Placering 
Planområdet är kuperat vilket i hög grad har styrt kvarterens utformning. Tillgängligheten är möjlig 
att lösa med nuvarande förhållanden men det kan behövas markutjämningar i de brantaste delarna.  
För att få ett proportionellt gaturum ska byggnader placeras längs med förgårdsmarken där så är 
möjligt. Detta innebär att placeringar längs med förgårdsmarken är huvudregeln men för de tomter 
som ligger i hörnen och saknar naturlig koppling till gatan tillåts andra husplaceringar, exempelvis 
anpassning till de närmaste husens placeringar. Förgårdsmarken är 5 meter från gatan inom den 
norra delen av planområdet. Komplementbyggnader såsom garage och carportar ska placeras minst 
6 meter från gatan för att möjliggöra biluppställning framför husen. I den västra  delen av planom-
rådet tillåts friare placeringar inom fastigheterna då området troligtvis kommer bebyggas med fler-
bostadshus. Planen specificerar inte exakt var parkeringar ska anordnas så länge parkeringsbehovet 
uppfylls. Nedan visas en illustration med exempel på hur planförslaget kan utformas. Bl.a. syns en- 
och tvåbostadshusen placerade längs med förgårdsmarken och möjliga parkeringar om området i 
väster utformas med flerbostadshus. 

Illustration av planförslaget

TECKENFÖRKLARING

Introduktion

Just där Vantingevägen kommer in i Förslöv från sydost och gör en vacker 

bågform för att räta ut sig mot norr möter den vårt anvisade område. 

Vi har med vår lösning valt att fokusera på beskrivningen av Förslöv som en 

”liten tätort med bykänsla” och har arbetat med den bykänslan även inom 

vårt område. Här kan man bli vän med sina grannar, underlätta vardagen för 

varandra, låta barnen springa mellan husen och över gårdar och låta 

generationer mötas och lära känna varandra. Bebyggelsen kopplar också till 

övriga samhället och hjälper till att länka ihop delarna. 

Område 2

Bakgrund

 
De två delarna av vårt förslag har ett funktionellt och visuellt samspel och 
samhörighet. Den stramare placeringen av flerbostadshusen möter det lite myllrigare 
radhusområdet. Bonums hus formar en fin och proportionerlig gård kring gemensam-
hetshuset och öppnar sig mot stråket och entréerna till radhusen längs stråket.
På denna plats kan man vistas och mötas. 

Inne i lägenheterna är det också de genomtänka detaljerna som gör helheten:  
Generös takhöjd, utrymmen och inredning förberedda för nedsatt fysisk förmåga, tröskel-
fritt golv, köksinredning med helutdrags lådor, arbetsytor med belysning och timmer, halk-
säkert golv i badrummet, förhöjd wc stol m.m. är några exempel. Gemensamhetslokalen 
på gården med övernattningslägenhet är ett annat exempel på omtänksam arkitektur.   
På andra sidan stråket har vi låtit radhusen klättra i sluttningen och omsluta ett grönt 
rum som inrymmer plats för lek, umgänge, kontemplation, fritid, sport och för möten. 

Bonumhusens höga arkitektoniska kvalité utmärker sig med omsorgsfullt valda fasad-
material och med fönster eller fönsterdörr som ger goda utblickar för både stående och 
sittande person. Radhusen med sina varierande fasadmaterial och blandade takformer 
kommer upplevas spännande och intressanta. Privata platser finns för alla hus och den 
sociala sidan vänder de mot den gemensamma gården. Husen är flexibla och välplanerade 
– upp till 3-4 sovrum på ovanvåningen och en stor social yta på nedanvåningen, en yta 
som när man blickar ut mot landskapet och den gemensamma platsen kommer upplevas 
så mycket större.   
 
Vi ser att vårt bidrag kommer ge plats för många nya förslövsbor och binda ihop 
delen med Förslövs by så att en fin och hållbar helhet skapas!

Illustrationsplan, från Planbeskrivning, Båstad Kommun. 2018. 

Ett bidrag för framtiden
Bidraget jobbar aktivt med att möta fram-

tidens kommande behov på flera olika sätt 

inom området.  Bland annat finns ladd-

stolpar för elbil på parkeringsplatserna, 

möjlighet för bilpool samt goda cykel-

möjligheter inom och runt området. 

Solceller finns även på Bonums 

flerbostadshus.

Anpassning efter 
landskapet
Vi låter låga hus klättra från söder 
till norr och höjer husens höjd när vi 
närmar oss tomtens nordöstra hörn. 
För att klara detaljplanens maxnivåer 
i taknock låter vi husens taklandskap 
anpassa sig och variera efter de grund-

nivåer som finns. 

Område 1
Vi har valt att arbeta med område 1 eftersom 
den kuperade terrängen, utsikten mot öster 
och det centrumnära läget kändes så bra 
lämpat för den blandade bebyggelsen vi såg 
i våra visioner om Förlövs ängar:  Här kan vi 
låta husen följa och anpassa sig efter de nivåer 
och höjdskillnader som är så utmärkande för 

ett böljande, kuperat landskap. 



Skissprocess



Diagram

Grönområden
Innergården, det gröna hjärtat, med fokus på riklig grönska och naturlig vegetation En tyst gårdszon, skyddad från gatans buller skapar trygga och fridfulla innergårdar 

Stråket kopplar samman och aktiverar området Mindre stigar och gångvägar kopplar samman med existerande gång- och cykelväg Parkering placerad i periferin för att skapa en lugn och trygg gårdsmiljö mellan husen

Från Langetoftsvägen nås de mindre gatorna i området

Aktivitet

Tysta zoner

Rörelse

Access 

Parkering 



Områdesplan
Skala 1:1000
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Bil & cykel 
Från Langetoftsvägen leder en ny bilväg och en gågata (Stråket) 
in i området. På områdets västra sida finns ett befintligt cykel-
stråk som leder längs med  Vantingevägen och även kopplar 
samman området med omgivande cykelstråk. Radhusen har sin 
egen privata parkeringsplats för både bil och cykel och radhusen 
längst västerut har sina parkeringsplatser på den nya bilvägen 
och invid Stråket. 

För seniorboendet angränsar två större parkeringsytor i norr 
med direkt koppling till Langetoftsvägen samt Vantingevägen. 
Här finns laddstolpar för elbilar utplacerade. För cyklarna finns 
öppna cykelställ vid entréerna samt tre större gemensamma 
cykelparkeringar omgärdade av klätterväxtbeklädda pergolor 
försedda med laddstolpar för elcyklar.

Antal parkerings- 
platser: 73 st  
 
Antal cykelplatser:  
198 st

Belysning 
Belysningen i området är utformad efter 
funktion och mervärde. Upplysta parkerins-
platser, cykelpergolor och entréer samspelar 
med upplevelsebelysning på innergårdar, 
stråk och torgmiljöer. Belysningen skapar 
trygghet och trivsel och välkomnar boende 
och besökare till området där den möjliggör 
för utevistelse dygnets alla timmar, året runt.



Situationsplan
Skala 1:500
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VANTINGEVÄGEN

Gården & gatan 
Landskapet ger utrymme för privata 
områden direkt inpå byggnadskroppen 
liksom två större semiprivata gårdar för 
de boende i området. Inne på gårdarna 
snirklar sig gångar likt stigar i naturen, i 
samklang med en variationsrik vegetation 
och direkt koppling till det öppna dag-
vattensystemet.  

Gångarna leder ut mot ett offentligt gatustråk 
som kopplar samman de två delområdena 
med olika bebyggelsestruktur. För att aktivera 
stråket, gynna den biologiska mångfalden och 
sänka hastigheten för bilarna finns upphöjda 
planteringsbäddar med inkorporerade sitt-
platser. Stråket öppnar i väst upp sig mot 
Vantingevägen och därmed kopplar till staden. 
Här möts de boende och besökare av en 
välkomnande torgmiljö med sittytor, 
vegetation och platsens signum vatten.  



Landskap

Ett grönt stråk som löper genom området

Ett blått stråk - bildas vid 100 års regn 

Grönska

Dagvattenhantering

Vattnet, regnet & skyfallet 

Dagvattenhanteringen har ett tydligt fokus i gestaltningen av området.
Ett ondulerande öppet vattendrag ringlar igenom området för att mynna ut i skyfalls-
dammen direkt österut.  Ett vattendrag som fångar upp, infiltrerar, fördröjer och 
kontrollerat leder vidare dagvatten och skyfall.

Vattendraget varierar i karaktär från den smala bäcken till större fördröjningsdam-
mar. Det visar sig mer eller mindre vattenfyllt beroende på vattenmängd. Raingarden-
stråket består av en planteringsbädd uppbyggd med hög infiltrationsförmåga och en 
vegetation som tål att stå i större vattenmängder liksom klarar av torka. Det ger ett 
vattendrag med en karaktär av naturliga vattenmiljöer oavsett väderlek.

Rogivande utemiljö
Det kuperade landskapet 
sammanlänkar bebyggelsen och 
skapar levande och rogivande rum 
för utevistelse året runt. En mosaik 
av vatten, vegetation och gröna ytor 
skapar en variationsrikedom av 
mötesplatser, biologisk mångfald och 

hållbarhet. 

Ekosystemtjänster
Vi strävar tillsammans för ett eko-

logiskt hållbart samhälle. I området 

finns därför gröna tak, öppna dag-

vattenlösningar, odlingsplatser, 

trädgårdslund och stora gröna gårdar 

vilka bidrar till riklig biologisk 

mångfald. 

Referenser



Radhusområdet

Utsnitt gård radhus, Skala 1:250

Referenser

Mångfunktionella platser för möten och lek  

Vattendraget skapar spännande förutsättningar för umgängesytor i 
samklang med lek och rörelse. Detaljer i trä är ett återkommande 
element som även kopplar till fasaderna i området. 

Vid radhusen har alla sin egen privata uteplats vilken definieras av ett 
trädäck. Häckar skärmar av de privata uteplatserna samtidigt som de 
leder ut i den semiprivata gårdsmiljön med dess mötesplatser. 

Umgängesytorna samverkar på olika sätt med vattenstråket. En “sand-
strand” med solstolar för soldyrkare liksom för lekande småbarn. 
“Stranden” omgärdas av en labyrint av vass samt hoppstenar där barnen 
bjuds in till fantasi och lek. En träddunge med plats för hängmattor ger 
en lugn plats för avkoppling, medan den vid andra tider erbjuder en 
lekfull miljö för barnen. Grillplatser och upphöjda odlingar skapar grann-
gemenskap och engagemang om platsen.
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Grillplats

Odling

Privat uteplats

Entré

Parkering
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Cykelställ

Klätterväxt

Barnperspektiv
I området finns multifunktionella 

utemiljöer som verkar för både barn 

och vuxen. Lekfullt med naturliga 

element som smälter in i sin om-

givning skapar platserna möjlighet för 

barn i alla åldrar att leka. 
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Krydd trädgård

Grillplats

Boulebana

Trädgårdslund

STRÅKET

Entrétorg

Äng

Cykelställ

Entré

Entré

Entré

Entré

Utsnitt gård flerbostadshus, Skala 1:250

Flerbostadshusområdet

55+ / Seniorboendet
På gården för 55+ skapas utrymme för alla sinnen, där doft och smak premieras i 
form av en grillplats omgärdad av en kryddträdgård, bärbuskar och fruktträd. Upp-
höjda odlingsbäddar ger utrymme för ytterligare smaker och gemenskap. 

En gemensamhetslokal som kan användas som övernattningslägenhet i anslutning till 
tvättstuga är placerad på gårdens mitt. Invid denna breder en större träterrass ut sig 
med solstolar. Härifrån finns siktlinjer genom vassen till det offentliga stråket.  

Gården kopplar ut mot den planerade större parken i öst och Langetoftsvägen. 
Vegetationen, raingardenstråket och gångvägarna leder ut till en grön torgmiljö med 
sittplatser och boulebana.

Övernattnings-
lägenhet
En övernattningslägenhet gör det 

möjligt för både släktingar och 

vänner att övernatta och 

underlättar besök för de boende 

i området.  

Mötesplatser
Inom området finns olika  

mötesplatser. Bl.a. gemensamhetslokal, 

trädgårdslund, odling, platser för fika/

grill, gemensam tvättstuga, boulebana, 

torgyta med vattenlek samt 

cykelpergolor. 

Referenser

Tillgänglighet
Bearbetade och välplanerade 

övergångar och höjdskillnader 

underlättar rörelse inom 

området och tar därmed stor 

hänsyn till allas olika 

förutsättningar.



Fasader - Längsektion
Skala 1:500
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Anpassning till landskapet
Vi låter låga hus klättra från söder till 
norr och höjer husens höjd när vi närmar 
oss tomtens nordöstra hörn. För att klara 
detaljplanens maxnivåer i taknock låter 
vi husens taklandskap anpassa sig och 
variera efter de grundnivåer som finns. 

Flerbostadshusen 
Bonumhusens höga arkitektoniska 
kvalité utmärker sig med omsorgs-
fullt valda fasadmaterial och med 
fönster eller fönsterdörr som ger 
goda utblickar för både stående 
och sittande person.

Energiförsörjning
Bonums projekt förses med 

solceller på taken. Husen är 

tätt grupperade för att 

minimera mängden 

ytterväggar. 



Gård radhusområde



Fasader
Skala 1:200

PARKERING

SOLCELLER

Utsnitt Situationsplan
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Arkitektur
Bonum: En nordisk robusthet i ut-

formning och materialval kännetecknas 

av vackra proportioner, fint placerade 

fönster, utformade balkongräcken och 

beständiga material. Fasader där 

bottenvåningar är i trä bidrar till trivsel 

och ett varmt välkomnande. 



Fasader
Skala 1:200
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Arkitektur
Veidekke: En enkel palett med jordnära 

färger med en variation från omålad 

träpanel via dovgrå puts till mer mörkgrå 

puts och mörklaserat trä ger radhusen dess 

varierade men ändå sammanhållna karaktär. 

Husen är tidlösa i sin utformning och ytterst 

väldisponerade och praktiska för framförallt 

barnfamiljer men även andra konstellationer. 



Referenser



Stråket



Vårt koncept bygger på att skapa stora,trygga och fina rum i 

projektens inre och låta bebyggelsen omringa dessa. 

 

Varesig det är Bonums högre hus eller Veidekkes lägre radhus så 

skapas en säker grön zon, ett ”projekts hjärta” i vardera del. 




