
MARKANVISNING   BÅSTAD

ÖSTRA  KARUP



INTRESSEANMÄLAN

Mariastaden Projekt anmäler härmed intresse för att 
utveckla bostäder i Östra Karup i Båstad. Vi söker 

markanvisning för tomt 1, 2 och 3 med totalt 30 bostäder 
inom kvarteret. I denna presentation vill vi visa hur 

området kan utvecklas med attraktiva, prisvärda och 
klimatsmarta bostäder. 



Situationsplan skala 1:1500

Förslaget syftar till att skapa en attraktiv 
stadsmiljö i Östra Karup och samtidigt 
erbjuda goda boendekvaliteter på 
begränsad yta. Parhusvolymer placeras på 
ett konsekvent sätt längst gatustrukturen för  
att definiera gatan. 

Entréer vänder sig mot gaturummet vilket 
skapar förutsättningar för möten och ger 
en trygghetskänsla. Parkering sker på egen 
tomt mellan bostäderna. På baksidan får 
varje bostad en stor altan och en privat 
trädgård. Trädgårdsförråden skapar mer 
privat miljö genom att skärma av uteplatser. 

Vi lämnar förslag på alla tre tomter, där 
den större tomten 2 är prioriterad. Dock 
reserverar vi oss för en minsta total 
tilldelning om 20 bostäder. 

Situationsplan

Upplåtelseform Bostadsrätt
Antal bostäder 30
BOA / bostad 112,5m2 

Total BTAbostad ca 3 880 m2

Total BTAkomplementsbyggnad ca 180 m2
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TOMT 1 
Bostäderna följer den lätt kurvade vägen 
och är placerade nära inpå gatan för att ge 
plats åt en större privat trädgård i söderläge. 
Detta skapar en mer stadsmässig känsla och 
ger plats åt bil- och cykelparkering mellan 
husvolymerna. 
Byggnadernas placering ger ljusa och 
skyddade platser mellan husen. Överallt 
möts gatumiljön av en grön gräns i form av 
träd, häckar och staket som avgränsar tomter 
och parkeringar.

TOMT 3
Husvolymerna placeras en längre bit in på 
tomten för att ge plats åt en uteplats med 
kvällsol på framsidan av bostäderna. 
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TOMT 2
Den norra slingan bostäder placeras 
tätt inpå gatan för att ge plats åt större 
trädgårdar i söder. De södra bostäderna 
skjuts istället in på tomten och ger möjlighet 
till en solig yta på framsidan.
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Funktion

OFFENTLIGTCYKELGÅNG BIL PRIVAT

MOBILITET
Bostäderna har enkel access med bil från 
den större lokalgatan. Genom området finns 
en skyddad cykelväg som gör det möjligt 
att nå bostaden från både fram och baksida. 
Gångvägen mellan trädgårdarna skapar en 
bilfri zon där barnen tryggt kan springa över till 
grannen. 

PRIVAT - OFFENTLIGT
Trädgårdarna är privata och avskiljda med häck 
och staket. Framsidorna samt zonen mellan 
trädgårdarna blir semiprivata och en mer 
offentlig karaktär skapas längst med gatan.

SIKTLINJER
Bostädernas placering längst med den kurvade 
gatan skapar siktlinjer mellan huskropparna för 
den boende samt brutna siktlinjer - fondmotiv för 
den förbipasserande. (se illustration nedan)



Parhus Parhus 
- hög kvalitet och
stora mervärden på liten yta

Med dagens höga kostnadsläge i 
byggbranschen är det viktigt att vi 
planerar våra bostäder på ett smart sätt, 
utan att göra avkall på rumsliga eller 
praktiska kvalitéer. Våra bostäder är noga 
genomtänkta, varje kvadratmeter har en 
funktion och finns på rätt plats.

Parhusen är utformade för att ge 
stort mervärde på liten yta. Stora 
fönsterpartier, generösa sociala ytor och 
en öppen planlösning är karaktäristiskt 
för entréplanet medan övre planet 
erbjuder upp till fyra sovrum.

FASADILLUSTRATION 1:200
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Gestaltning
För bostadshusen föreslår vi en fasadgestaltning med ett modernt 
uttryck med nytolkade klassiska referenser. Volymen är stram med 

sadeltak, takfotsdetaljen minimeras. Fasaden kläs med träpanel 
och lockläkt som varieras mellan gles på första planet och tätare 

på våning två samt gavelspetsen.

Fönsteröppningar tillåts ha en något lägre bröstning men den 
traditionella referensen återkommer i fönstersättningens symetri 

och rytm. Färgsättningen varieras mellan olika längor och en 
naturnära färgskala eftersträvas där även ett trärent uttryck kan 

komplettera helheten.

Vi har alltid ambitionen att våra projekt ska komplettera den lokala 
kontexten på ett bra sätt och presenterar därför på följande sidor 

ett antal alternativa gestaltningar.
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Mariastaden Projekt
bodrömmar för fler

Mariastaden Projekt är en bostadsutvecklare med 
drivkraft att skapa hemmiljöer där människor kan 

blomstra och trivas. Vi bygger välplanerade, prisvärda 
bostäder för att fler ska få en chans till ett eget hem utan 
att behöva ge avkall på en balanserad vardagsekonomi. 
Vår ambition är att utveckla bostadsområden som gör 

det möjligt för fler att etablera sig på bostadsmarknaden 
och vi drivs av att få använda vår kunskap om 

bostadsbyggande till att göra skillnad!

Mariastaden Projekt ägs av Ekeblad Bostad AB och 
Sjöstedts Förvaltning AB. Tillsammans har ägarna mycket 
lång erfarenhet från nyproduktion, ägande, finansiering 

och förvaltning av fastigheter. 



Genom god kvalité i våra materialval bygger vi bostäder som 
håller i längden. Vi undviker PVC-material i ytskikt och väljer i 
första hand trä i stommen och som fasadmaterial.

Möjligheter till lokal odling skapar rumsliga sammanhang och 
ökar den biologiska mångfalden i utemiljön.

Ett effektivt klimatskal är grunden för en låg energiförbrukning. 
Genom att bygga välisolerat och tätt samt använda fönster 
och dörrar med låga U-värden kan vi erbjuda bostäder med 
liten klimatpåverkan.

Genom ordentliga grönytor runt varje byggnad kan vi genom 
infiltration fördröja dagvatten lokalt och minska belastningen på 
omgivande ytor och på kommunala dagvattenledningar.

Genom att arbeta med effektiva byggprocesser, god 
energiprestanda och smarta materialval kan vi sänka 
boendekostnaderna och skapa förutsättningar för ett ekonomiskt 
hållbart boende.

Vi vill att fler får chansen att ta steget in på bostadsmarknaden. 
Det främjar socialt deltagande och möjliggör områden som är väl 
integrerade i sin omgivning och som tillåter förändringar över tid. 

Det ska vara enkelt att bo och leva hållbart och för oss handlar det om 
mycket mer än bara god energiprestanda. Vi arbetar alltid med ett 

helhetsperspektiv i våra projekt där boendeekonomi, socialt ansvarstagande 
och smarta gröna lösningar bidrar till områden med stora mervärden.

Energieffektiva hus
Våra hus är välisolerade och har fönster och 
dörrar med låga u-värden.  Den specifika 
energianvändningen (beräknad med 
frånluftsvärmepump) är 35 kWh/m2/år för ett 2-plans 
gavelradhus i norrläge och så lågt som 31 kWh/
m2/år för ett mittradhus. Energisparblandare och 
duschmunstycken med luftinblandning minskar 
slöseri av tappvarmvatten.

Tillgänglighet
Planlösningarna är anpassade efter kraven i BBR och 
Svensk standard. På så vis skapar vi ett entréplan 
som är tillgängligt för alla och säkerställer att det 
finns erforderligt utrymme för omsorg om det skulle 
behövas.

Minskad hushållselanvändning
Genom att utrusta husen med energisnåla vitvaror 
(A+++) och belysningslösningar med extra låg 
energiförbrukning har vi minimerat förbrukningen 
av hushållsel. Genom byte till effektivare vitvaror 
och energieffektiv belysning har vi minskat 
hushållselförbrukningen till ca 2 700 kWh/år.

Solceller
Med solceller bidrar våra bostadsrätts-köpare till 
en hållbar energiproduktion samtidigt som de 
sänker sina elkostnader och blir mindre sårbara 
för elprishöjningar. Varje radhus har möjlighet till 
en solcellsanläggning på 8,5 kW, vilket beräknas 
ge cirka 7 500 kWh/år. Det täcker mer än husets 
årliga förbrukning även inkluderat en normal 
hushållselanvändning och med nuvarande ersättning 
motsvarar elproduktionen en besparing på 
drygt 7 500 kr/år.

Fuktsäkring
Alla våtrumsinstallationer uppfyller kraven enligt 
VVS-branschens regler för säker vatteninstallation 
och badrummen följer Byggkeramikrådets 
rekommendationer. 

God inomhusmiljö
Genom ytterdörrar med bra ljudklassning och 
massiva innerdörrar erhålls god ljudmiljö med låga 
bullernivåer. Tekniska installationer är placerade 
avskilt i ett och samma utrymme, tillgängligt för 
vuxna men svåråtkomligt för barn. Genom generösa 
fönsterpartier blir bostäderna ljusa och upplevs 
rymliga. Låga fönster är försedda med säkerhetsglas 
och fönster på övre plan tillåter utrymning vid 
händelse av brand.

Kloka material
Vi använder beprövade material i våra hus. 
Radhusstommen är byggd i trä och vi väljer i första 
hand även trä till fasaden. Trä är det byggmaterial 
som bidrar minst till utsläpp av koldioxid. För att 
minska risken för allergi undviker vi pvc-material i 
ytskikt och vi väljer fruktträd och giftfria buskar till 
trädgårdarna.

Social hållbarhet
Framförallt är våra radhus i bostadsrättsform en 
perfekt boendeform för förstagångsköparna. 
Både den första insatsen och i förlängningen 
boendeekonomin tillåter fler att ta steget in på 
bostadsmarknaden. Ofta medför våra bostadsprojekt 
att en ny målgrupp introduceras för området 
och vi tror att det är en god idé att arbeta med 
bebyggelsestrukturer och komplettering av 
bostadsutbudet. 

Förutsättningar för ett hållbart liv



Brf Morgonen - Växjö  2018
24 Lägenheter i rad- Och parhus 
Status: Inflyttad

Brf Tegelbyn - Landskrona  2018
34 Lägenheter i radhus
Status: Inflyttad

Brf Bondrosen - Helsingborg  2016 
21 Lägenheter i radhus
Status:  Inflyttad

Referenser i urval

Brf Granåsen - Kungälv  2020
94 lägenheter i radhus och flerbostadhus
Status: Under projektering

Brf Zickzack - Vikingstad  2020
27 lägenheter i radhus
Status: Under projektering

Brf Sågcrona - Höganäs 2018
28 Lägenheter i rad- Och parhus
Status: Inflyttad

Brf Vikaholms by - Växjö  2020
55 lägenheter i radhus och flerbostadshus
Status: Under projektering

Brf Ormesta Park - Örebro  2017
96 Lägenheter i radhus
Status: Inflyttad

Brf Julivallen - Höganäs  2019
29 Lägenheter i radhus 
Status: Inflyttad

Brf Vikhems By - Staffanstorp  2019
31 Lägenheter i radhus
Status: Under produktion
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