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Detta gestaltningsprogram har utarbetats av Arkitektkontor Arén AB i 
samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen Åstorps kommun.
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Google Maps

1. INLEDNING
Gestaltningsprogrammet för Prästamarken är framtaget på uppdrag 
av och i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps 
kommun. Det ska ses som en vision, inspiration och visualisering av 
hur området kan ta form. 

Gestaltningsprogrammet är inte ett juridiskt eller politiskt bindande 
dokument. Syftet är att undersöka önskvärd/möjlig byggnation i 
Prästamarken inför ett kommande planprogram, samt att visualisera 
den politiska överenskommelsen om Prästamarken. 
Planprogrammet kommer i sin tur att ligga till grund för det fortsatta 
detaljplanearbetet.
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2. MÅLSÄTTNING FÖR GESTALTNINSPROGRAMMET
Målsättningen för gestaltningsprogrammet är att visa på hur man kan 
skapa en god boendemiljö i Prästamarken och lyfta fram faktorer 
som kan bidra till att bostadsområdet blir välfungerande och attraktivt 
att flytta till. Ledord är trygghet, trivsel och tillhörighet.

Vidare ska det peka på de kvalitéer i närområdet som man bör till-
varata och förstärka vid planeringen, men också hur det nya området 
kan tillföra ett mervärde till hela Kvidinge. 

Utifrån gestaltningsprogrammet har två, delvis olika, förslag till ut-
byggnad av Prästamarken tagits fram. Båda förslagen inrymmer 170 
bostäder men exploateringsgraden skiljer sig åt. Villabebyggelse är 
dominerande i förslag 1. I förslag 2 är bebyggelsen mer blandad med 
villor, radhus och flerfamiljshus. 

3. BESKRIVNING AV OMRÅDET
Idag är Prästamarken odlingsmark med stora öppna fält utan större 
nivåskillnader belägen i norra delen av Kvidinge och i direkt anslut-
ning till samhället.

Norrut gränsar området till Prästamarkens naturreservat, en unikt 
berikande miljö med orörd natur, våtmarksytor och hög lövskog.

I nordost finns Kvidinges kyrka och äldre kulturbebyggelse som en 
påminnelse om gångna tider och ortens historia. 

Söder om det planerade bostadsområdet ligger pågatågsstationen. 
Den gör det möjligt att med allmänna kommunikationsmedel pendla 
till jobb och skola på andra orter. 

Grundskola, bibliotek, sporthall och mataffär finns i Kvidinge tätort på 
gång- och cykelavstånd från Prästamarken. 

Bebyggelsen i Kvidinge idag är varierad och småskalig och består 
främst av friliggande enfamiljshus, ett par radhusområden och några 
flerbostadshus. Det är mestadels en låg bebyggelse, undantaget 
skolan och ett fåtal lite högre industrier. Kvidinge är omgivet av åkrar 
och ligger som en ö mitt i odlingslandskapet.

På Prästamarken finns det mycket fina förutsättningar att skapa en 
modern ”boplats” utöver det vanliga. Det planerade bostadsområdet 
med ca 170 bostäder blir ett nyckelområde för Kvidinges utveckling 
och tillväxt.  

Aktuellt utbyggnadsområde mot öster 
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Området idag sett från naturreservatet i norr Aktuellt utbyggnadsområde mot nordost

Aktuellt utbyggnadsområde mot sydost

Kyrkan och Gyllenbielkeska Hospitalet

Biblioteket i gamla stationshuset
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4. VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER FÖR GESTALTNINGEN    
En grundläggande tanke vid utformning av bostadsområdet Prästa-
marken är att knyta an till de befintliga miljöerna runt området. Att 
låta grönskan i naturreservatet vandra in och göra den närvarande 
överallt. Att inspireras av den äldre kulturbebyggelsens skala, fasad-
material och färgsättning i gestaltningen av de nya bostäderna. Att 
bygga vidare på Kvidinges småskaliga struktur och låta omlandets 
små byar påverka storlek, uppbyggnad och gemensamma ytor. 

I Prästamarken är det småskalighet och generösa grönytor som ger 
området dess speciella och unika karaktär. Grönskan ska dominera 
upplevelsen av Prästamarken med gröna vistelseytor av olika slag, 
träd längs gator och cykelvägar, alléer och häckar som ramar in och 
avgränsar. 

Grönskan fyller flera funktioner; den är bra för människors psykiska 
välbefinnande och skapar en trivsam miljö. Den är synnerligen viktig 
för att skapa balans i miljön, för djurlivet, för pollinerande insekter 
och för att ta hand om föroreningar i mark och dagvatten. Genom att 
plantera träd och minska mängden hårdgjord yta blir det lättare att 
klara kraftiga skyfall som sannolikt kommer att öka i antal framöver. 
Det gröna tar upp, filtrerar och fördröjer vattenflödet. Gröna 
volymer ger lä och skydd. Det blir också en välbehövlig kontrast till 
det öppna odlingslandskapet som omger Kvidinge.

Prästamarkens bostadsområde är uppdelat i flera mindre del-
områden som sinsemellan är olika. Tanken är att detta ska bidra till 
hemkänsla, trygghet och läsbarhet. Delområdena är klart 
avgränsade från varandra och från de offentliga rummen. Förebild 
är den gamla traditionella byn där husen ligger i rad längs en 
slingrande byväg och med en allmänning centralt placerad. Här 
återskapas den traditionella byn i ny tappning anpassad till dagens 
samhälle. Även detta bidrar starkt till bostadsområdet Prästa-
markens karaktär.
 

5. MÅLSÄTTNING VID PLANERINGEN AV PRÄSTAMARKEN 
Målsättningen är att skapa ett område med en god boendemiljö som 
också ger ett mervärde till hela Kvidinge.  

Resultaten vi har velat uppnå är ett område med
- distinkta och tydliga områdesstrukturer 
- varierad småskalig bebyggelse
- omsorgsfullt utformade gaturum
- tydlig karaktär 
- fokus på barn och ungas behov
- begränsad biltrafik till förmån för cykel och gångtrafikanter
- hållbar boendemiljö vad gäller energi, avfall, dagvatten 
- bearbetad landskapskant i övergången mellan bebyggelse och 
  omland 

- inbjudande gemensamma ytor/offentliga rum av olika slag för alla i 
  Kvidinge
- naturvärden och mycket grönska
- sol från syd/väst på alla balkonger och terrasser
- fin utsikt och grönska utanför fönstret för alla

I en god boendemiljö ingår även, bra och yteffektiva planlösningar i 
hus och lägenheter och en spännande och varierad arkitektur som är 
anpassad till den specifika platsen. Sunda byggmaterial som ger ett 
bra inomhusklimat och inte framkallar allergier och andra hälso-
problem är också en viktig del av en god boendemiljö. Detta är 
viktiga element att ta hand om i senare skede. 

OFFENTLIGA RUM
Att skapa fler gemensamma ytor, dvs fler offentliga rum är en viktig 
del i planeringen. Offentlig miljö består av gator, parker och torg. Det 
offentliga rummets kvalitet är avgörande för upplevelsen och 
brukandet. Rummet formas av dess väggar och golv - bebyggelsen 
och markbehandlingen - och av hur det används. Dess sociala 
funktion är lika viktig som dess praktiska funktion - för rörelse och lek, 
som mötesplats etc. Den offentliga miljön är en långsiktig investering 
och därför ska tåliga material som åldras vackert användas. 

Genom att knyta samman naturreservatets södra del och samhället 
med Prästaparken, ett grönt stråk/naturpark, för man in grönskan i 
samhället, både visuellt och i praktiken. I parken finns motionsslingor 
och promenadstråk, cykelvägar, olika målpunkter som lekplatser, 
utegym, aktivitetsyta för ungdomar etc. Prästamarken kan bli ett 
attraktivt offentligt rum för alla i Kvidinge.
 
Pågatågsstationen och biblioteket utgör i dag en central punkt i 
Kvidinge. Genom att förstärka denna med bebyggelsen på andra 
sidan järnvägen kan ett centrum, Stationstorget, skapas. Ett centrum 
och ett torg är viktigt för ett samhälles identitet. En offentlig plats att 
mötas och hänga på en stund är viktig för såväl pensionären som för 
tonåringen.

Målsättningen är att minimera biltrafiken. Det är lätt att röra sig till 
fots/ med cykel i och genom området. Gående och cyklister 
prioriteras och därmed får barnen en trygg och säker skolväg. 
Området bjuder på stor variation när det gäller rörelsemönster och 
upplevelser av gröna rum. 

Naturreservatet Prästamarken i vinterskrud

Naturreservatet Prästamarken i vårflor
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BARNEN I FOKUS 
Ett viktigt incitament för att välja att flytta till Kvidinge och Prästa-
marken är att det här finns en bra och trygg uppväxtmiljö för barn och 
unga. Uppdelningen i mindre bostadsområden ger hemkänsla och 
trygghet. Grannarna i området blir välkända ansikten. 

Fokus vid planeringen av de gemensamma utemiljöerna ligger på 
barn och unga - många lekytor av olika slag, spännande lekplatser, 
aktivitetsyta för tonåringar i Prästaparken, säkra skolvägar och 
minskad biltrafik till förmån för cykel och gångvägar. Inom del-
områdena finns genvägar, spännande smitvägar mellan husen. Stor 
omsorg läggs vid utformningen av lekplatserna. 

Förskolan ligger inom bostadsområdet, fint placerad med stora, 
generösa lekytor i söderläge. En unik direkt kontakt med en grön 
miljö erbjuds. I norr och öster gränsar förskolan till naturreservatet 
och i sydost till ett mindre naturområde, vilket kan inspirera till mycket 
fri lek utomhus. 

Den nya förskolan får sin angöring och parkering sydväst om för-
skolan. Vid hämtning/lämning sker allt i en trafikriktning. Här finns 
möjligheter till direkt koppling för framtida planerade bostäder väster-
ut. 

Man kan nå förskolan från alla delar av Prästamarken via gång och 
cykelvägar. Skolan ligger på cykelavstånd och man kan ta sig nästan 
hela vägen dit på vägar utan biltrafik.
 

HÅLLBARHET, LÅNGSIKTIGHET
Hållbarhet, långsiktighet och ett miljömässigt tänk är i fokus vid 
planering av området och detta bör gälla även i ett senare skede vid 
utformning och materialval i de enskilda husen.  

Planeringen för ett lokalt omhändertagande av dagvatten görs i ett 
tidigt skede och målsättningen är att allt dagvatten ska omhändertas 
lokalt inom bostadsområdet och i balans med intillliggande natur-
reservat. Dammarna i Prästamarkens naturreservat är känsliga för 
föroreningar och höga flöden. 

Gröna ytor anpassas så de fungerar för infiltration av regn och smält-
vatten. De större grönytorna anläggs på sådant sätt att de kan bli till 
fördröjningsmagasin vid kraftiga skyfall. Planteringar görs i form av 
regnrabatter/regnbäddar för att rena och fördröja dagvattnet. 

Träden är en viktig del i en hållbar planering. Träd utmed gator och 
vid andra hårdgjorda ytor hjälper till att minska flödena samtidigt som 
de renar dagvattnet. Bladverket fångar upp nederbörden för att 
sedan avdunsta denna. Rötterna suger upp vatten vilket gör att 
marken kan ta upp mer nederbörd. 
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Gator och parkeringsplatser utformas så att regnvatten kan infiltreras 
och/eller ledas bort till en regnbädd för att där tas om hand av träd 
och växter. Hårdgjorda ytor undviks och genomsläppliga material 
som dränerande asfalt, gles stenbeläggning, stemmjöl och hålad 
marksten används där det är möjligt.

Under byggtiden är det viktigt att arbetet planeras på ett effektivt sätt 
för minimera transporterna och minska byggspillet. Tunga fordon kör 
inte på marken mer än absolut nödvändigt för att undvika att packa 
jorden.

Att använda ”sunda” byggmaterial som inte avger skadliga kemi-
kalier för de boende eller farliga ämnen i marken är viktigt, likaså att 
välja material med lång livslängd och där råvaran är förnyelsebar. 
Tillverkning och transporter kräver mycket energi vilket man bör ta i 
beaktande när man väljer material. Det ska också kunna åter-
vinnas, återbrukas och till sist brytas ned i ett naturligt kretslopp för 
att minska miljöbelastningen.

Användning av ny teknik för att minska vattenförbrukning och elan-
vändning samt för avfallshantering uppmuntras och underlättas. 

För uppvärmning av husen väljs effektiva, stabila och miljövänliga 
sätt. Möjlighet att ha solceller/solpanel på taken förbereds.
 

6. DE OLIKA GEMENSAMMA RUMMEN

STATIONSTORGET
Viktigt är att Kvidinge ges ett tydligare centrum. En tanke är att till-
skapa ett centrum med utbredning på båda sidor om järnvägen med 
utgångspunkt från biblioteket och pågatågsstationen. På Prästa-
markssidan placeras lite högre flerbostadshus så att ett torg bildas, 
Stationstorget. Torget öppnar sig dels mot biblioteket, dels mot grön-
området i väster. I bottenvåningarna ges möjligt att bedriva olika 
typer av verksamheter, som exempelvis närbutik, café, träffpunkt för 
äldre och förenings- och företagslokaler.

Stationstorget blir en samlande plats för handel, service och aktivi-
teter. Torget ger Kvidinge som ort en definierad mittpunkt och träff-
punkt. De högre flerbostadshusen avgränsar och placeras så väster 
och södersol ska komma in på torget.             

På torget finns sittbänkar i soliga lägen, trädplanteringar och växter. 
Ett enkelt vattenspel, typ vattensprut ur marken, som är fint att titta 
på och lyssna till, ringlar sig över torget. Varma dagar fungerar 
vattensprutet som spring- och plasklek för små och stora barn. 

Regnbädd Ränndal

Ränndal - vattenlek
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På västra delen av torget, mot Prästagårdsparken, finns en lek-
skulptur. Den blir en lekplats för de minsta barnen och samtidigt 
något intressant att vila ögonen på.

Stor omsorg läggs vid stenbeläggningen för att skapa en vacker och 
varierad yta. Ränndalar integreras på ett harmoniskt sätt i sten-
beläggningen.
       

PRÄSTAPARKEN
Prästaparken binder samman naturreservatet med stationsområdet. 
Den ska upplevas som en fortsättning av naturreservatet och ha 
karaktär av ett robust och öppet grönområde som inbjuder till 
vistelse och aktiviteter. Träd och buskar bildar en mjuk gräns mot 
bebyggelsen och i parkens mitt skapas ett naturligt öppet grönt rum. 
Här finns en stor och fri yta för exempelvis bollspel och midsommar-
firande. Denna yta används även som fördröjningsmagasin vid 
kraftiga regn. 
        
Lekplatserna är utrustade med lekredskap som aktiverar och 
stimulerar. En aktivitetsyta för ungdomar utformas i samråd med 
användarna, kanske ett inbjudande öppet rum i solläge med väder-
skydd och sittplatser. Viktigt är att aktivitetsytan utformas så att den 
kan förändras över tid. 

I parken finns plats för rörelse och träning; motionsspår, promenad-
stråk, bollspel, ett utegym och spännande lekplatser för barnen. 
              
Grönytorna utformas så att skötsel minimeras. Stor omsorg läggs på 
belysningen så att parken känns trygg och utnyttjas även kvällstid. 

LANDSKAPSKANT
I väster förbereds för anslutning till nytt framtida bostadsområde. 
Här skapas en allé som tydligt markerar infart och ger en grön 
inramning. 

Naturreservatet har idag en tydlig kant. Denna gränslinje mjukas 
upp av kompletterande träd och buskar så en böljande ridå bildar 
kant. Dagvattendammar bildar naturliga inslag i gränslandet mot 
naturreservatet liksom låga mjuka kullar.

I öster blir ett parti längs med Tommarpsvägen till en allé. En ny 
volym adderas till kyrkogårdens gröna volym. 
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Exempel på lekskulptur Gräns mot bebyggelse

Aktivitetsyta Integrerade sittplatser
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7. DELOMRÅDEN
Prästamarken delas upp i flera mindre småskaliga delområden som 
är klart avgränsade mot varandra och mot de offentliga grönytorna 
- av byggnader, häckar, staket och låga murar. Områdena får en 
överordnad betydelse jämfört med de individuella byggnaderna.  

Varje delområde får sin egen karaktär genom materialval och/ eller 
utformning av byggnaderna. Detta ska ge en hemkänsla och en 
känsla av trygghet och närhet. 

Inom varje delområde finns en variation i material och kulörer. 
Byggnader av olika typ inom samma område anpassas till varandra. 
Upplevelsen av området ska vara varierat men med ett samman-
hållet tema. 

Identiteten i ett område förstärks genom en gemensam plats och 
varje delområde har en sådan centralt placerad. Den är utformad 
som en grönyta med trädplanteringar, sittplatser och liten lekplats. 
Även gatorna ska fungera som samlande rum.

Utöver gator och gångvägar finns på flera ställen passager mellan 
tomterna så att de gemensamma gröna ytorna binds samman.

PARKERINGAR
Allmänna parkeringar och gästparkeringar delas upp i mindre enhe-
ter och fördelas ut på flera ställen i området. Småskaliga och inte-
grerade lösningar prioriteras. Garage och parkeringsytor får inte bli 
dominerande. Vid utformningen av parkeringsytorna är det viktigt att 
dessa särskiljer sig från gatan och utförs med annan markbelägg-
ning, t ex hålad marksten. 

Parkeringsytorna är väl avgränsade med häckar, murar eller plank. 
Planteringar mellan och runt parkeringar kan utformas som regn-
gårdar/växtbäddar för dagvattenhantering.

Från parkeringen leder gångar och stråk i olika riktningar för att 
undvika att parkeringsytan blir en återvändsgränd för gående. 

 
BELYSNING
Ljus skapar trygghet, vägleder längs stråk och på platser och 
bidrar till att miljöer upplevs som levande och trivsamma. Områdets 
ljussättning har en avgörande roll för användningen under dygnets 
mörka timmar. 

Ljusets huvudfunktion är att förstärka områdets karaktär och att 
skapa trygga och orienterbara miljöer. Ljus är också kopplat till 
funktion och anpassas efter varje enskild miljö. Helhetstänkande är 
viktigt för att skapa en balanserad ljusbild i området.

Belysning för gång och cykel ska prioriteras i de stråk där blandad 
trafik förekommer. 

Lekplatser och spontanidrottsanläggningar bör belysas med starka, 
men inte bländande, ljuskällor så att de kan användas även under 
årets mörka månader. 

Viktiga byggnader, träd och strukturer kan förstärkas genom effekt-
belysning. Armaturer placeras så att de inte bländar in i bostäder. Ett 
enhetligt armaturval för respektive funktion eftersträvas.

GATORNA IN TILL OMRÅDET 
Sånnavägen i sydväst med tre nya trafikanslutningar och en äldre 
anslutning försörjer hela bostadsområdet.

Fartdämpande åtgärder görs på Sånnavägen. Körytorna blir inte 
bredare än nödvändigt och vägen förstärks med alléplanteringar. 

Cykel- och gångväg anordnas på Prästamarkssidan och följer väg-
sträckning.
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Grön inramning av parkeringGrön parkering

• Trivsamt, tryggt, nära
• Bostäder med alla förutsättningar för ett 

framtida hem i en hållbar och trygg miljö
• Lätt att trivas och leva
• Med ett attraktivt uttryck som känns rätt 

nu och i framtiden
• Generösa grönytor med plats för rörelse 

och avkoppling
• Med staden inom räckhåll
• Där naturen kommer in på livet

    ÄNTLIGEN PRÄSTAMARKEN!
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TVÅ FÖRSLAG
Det finns två, delvis olika, planförslag för Prästamarken. 

Grundtankarna och utgångspunkterna är desamma och bägge för-
slagen innehåller 170 bostäder. Stationstorget och förskolan är lika, 
gatunät och Prästaparken är i stort sett överensstämmande. 
Villastorleken är samma, 110 kvm byggnadsyta, liksom ytan för 
handel/ service/ företagslokaler.

För enkelhetens skull kallas de olika förslagen fortsättingsvis för 
villabebyggelse respektive blandad bebyggelse.

Förslag 2: 
”Blandad bebyggelse” med 68 villor, 41 radhus och 61 lägenheter

Förslag 1: 
”Villabebyggelse” med 130 villor och 40 lägenheter
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PLANILLUSTRATION ÖVER PRÄSTAMARKEN 
VILLABEBYGGELSE
STRUKTUR & BEBYGGELSEPRINCIP 1:2000 10/21

 ~1050 KVM
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Villabebyggelse - Vy mot nordostVillabebyggelse - Vy mot nordväst

Villabebyggelse - Vy mot sydväst

Villabebyggelse - Station och torg - vy mot nordväst
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PLANILLUSTRATION ÖVER PRÄSTAMARKEN 
BLANDAD BEBYGGELSE
STRUKTUR & BEBYGGELSEPRINCIP 1:2000 
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Blandad bebyggelse - Vy mot nordostBlandad bebyggelse - Vy mot nordväst

Blandad bebyggelse - Vy mot sydväst

Blandad bebyggelse - Radhus i delområde B - Vy mot nordost
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DELOMRÅDE A - kvartersyta 19 700 kvm                  
                                                                                      
Villabebyggelse: 
Kvarteret kännetecknas av friliggande 1 ½ plans villor, 24 st, på 
tomter om ca 500 kvm.                      

BTA 24 villor x 150kvm = 3600 kvm
Tomtyta 24 villor x 500 = 12 000 kvm
Vägar och trottoarer = 2950 kvm
Allmän grönyta = 4750 kvm
Exploateringsgrad 0,30
Nettoexploateringstal 0,18
                                                                                                                    
Blandad bebyggelse: 
Kvarteret kännetecknas av friliggande 1 ½ plans villor, 16 st, på 
tomter om ca 650 kvm.

BTA 16 villor x 150kvm = 2400 kvm
Tomtyta 16 villor x 650 = 10 400 kvm
Vägar och trottoarer = 3100 kvm
Allmän grönyta = 6200 kvm
Exploateringsgrad 0,23
Nettoexploateringstal 0,12

DELOMRÅDE B+C - kvartersyta 22 000 kvm

Villabebyggelse: 
Friliggande 1 ½ plansvillor, 28 st, på tomter om ca 500 kvm.
Flerbostadshus i 3,5 plan, 12 lägenheter, 1-4 RoK.   

BTA 28 villor x 150kvm + flerbostadshus = 5350 kvm
Tomtyta 28 villor x 500 + flerbostadshus = 15 500 kvm
Vägar och trottoarer = 3600 kvm
Allmän grönyta = 2900 kvm
Exploateringsgrad 0,35
Nettoexploateringstal 0,24
                                                   
Blandad bebyggelse:
Radhuskvarter med 30 st 1½ - 2 ½ plans radhus grupperade 
om 5-8 st., tomter om ca 300 kvm. 
3 st flerbostadshus i 2,5 och 3,5 plan, 33 lägenheter, 1 ½ till
4 RoK.

BTA 30 radhus + 3 flerbostadshus = 7800 kvm
Tomtyta 30 radhus x 300 + flerbostadshus = 13 000 kvm
Vägar och trottoarer = 4000 kvm
Allmän grönyta = 5000 kvm
Exploateringsgrad 0,60
Nettoexploateringstal 0,35

14/21

DELOMRÅDE E - kvartersyta 13 300 kvm

Villabebyggelse: 
Friliggande 1 ½ plans villor, 18 st, på tomter om ca 500 kvm.   

BTA 18 villor x 150kvm = 2700 kvm
Tomtyta 18 villor x 500 = 9 000 kvm
Vägar och trottoarer = 2150 kvm
Allmän grönyta = 2150 kvm
Exploateringsgrad 0,30
Nettoexploateringstal 0,20                                                                                                                                         

Blandad bebyggelse: 
Friliggande 1 ½ plans villor, 8 st, på tomter om ca 600 kvm. 
Radhuskvarter med 11 st 1½ - 2 ½ plans radhus med tomter om 
ca 300 kvm.

BTA 8 villor + 11 radhus = 2530 kvm
Tomtyta 8 villor x 600 + 11 radhus x 300 = 8 100 kvm
Vägar och trottoarer = 2365 kvm
Allmän grönyta = 2835 kvm
Exploateringsgrad 0,31
Nettoexploateringstal 0,19 

BESKRIVNING AV DELOMRÅDENA

DELOMRÅDE D                                                                                                                         

Villabebyggelse och blandad bebyggelse: 
Områdets stadsmässiga torg med nära kontakt till stations-
området och biblioteket. Hjärtat och mötesplats i Prästamarken. 
Här finns servicefunktioner och handelsmöjligheter i bottenplan 
och i övriga plan lägenheter. Bebyggelsen varierar i höjd med 
anpassning till väderstreck, torg och stationsområde. 

4 st flerbostadshus i 2,5 - 4,5 plan, 28 lägenheter, 1, 2, 3 samt 
4 RoK, och handel/ serviceyta/ företagslokaler ca 700 kvm i 
bägge alternativen.

Exploateringsgrad 0,92

DELOMRÅDE F - kvartersyta 46 500 kvm                                                                                                            

Villabebyggelse: 
Friliggande 1 ½ plans villor, 60 st, på tomter om ca 500 kvm.

BTA 60 villor x 150kvm = 9000 kvm
Tomtyta 60 villor x 500 = 30 000 kvm
Vägar och trottoarer = 6400 kvm
Allmän grönyta = 10 100 kvm
Exploateringsgrad 0,30
Nettoexploateringstal 0,19

Blandad bebyggelse: 
Friliggande 1 ½ plans villor, 44 st, på tomter om ca 650 kvm. 

BTA 44 villor x 150kvm = 6600 kvm
Tomtyta 44 villor x 650 = 28 600 kvm
Vägar och trottoarer = 6700 kvm
Grönyta = 11 200 kvm
Exploateringsgrad 0,23
Nettoexploateringstal 0,14

Vy torg
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Vy torg
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SKILLNADER OCH KONSEKVENSER
Villatomternas storlek skiljer sig mellan de två förslagen. I villa-
bebyggelsen är tomterna ca 500 kvm mot ca 650 kvm i blandad 
bebyggelse vilket innebär att husen måste placeras tätare i det 
första förslaget. Därmed minskar möjlighet till variation i hustyp 
och storlek samt placering på tomten i villabebyggelsen. Likaså om 
husägaren i framtiden vill bygga till eller utöka med Attefallshus 
eller Friggebod. De två bilplatser som ska kunna anordnas på egna 
tomten minskar ytterligare möjligheten till variation. Delområdena 
riskerar att bli väldigt likartade både inom och sinsemellan.

Intentionen med klart avgränsade delområden blir inte lika tydlig i 
villabebyggelsen som i blandad bebyggelse, då grönytorna mellan 
vissa delområden försvinner eller minskar. Gångvägar/genvägar 
mellan husen är smalare och färre i villabebyggelsen. Det medför att 
grundtanken med ett bostadsområde där grönskan dominerar inte är 
lika stark i villabebyggelsen.

I vissa delområden i förslaget blandad bebyggelse utnyttjas marken 
effektivare genom den högre andelen flerfamiljshus och radhus. 

En blandning av villor, radhus och flerfamiljshus bidrar till en visuell 
variation. Skillnad i höjder och i uttryck är välgörande och kan ge en 
mer spännande miljö än ett område med exempelvis enbart villor. 
Blandningen av olika hustyper ger även ett mer småskaligt intryck 
och inordnar sig lättare i den struktur som Kvidinge har idag.

Den främsta anledning till att ha en blandad bebyggelse är att 
människor i alla åldrar, socioekonomisk situation och familje-
konstellationer har möjlighet att flytta hit. För att Prästamarken ska 
bli ett bostadsområde för alla behövs det bostäder av olika slag 
och storlekar och upplåtelseformer - villor, radhus, lägenheter i 
varierande storlek, kanske ett trygghetsboende för äldre och/eller 
ett LSS-boende.

Det är viktigt att bygga bostäder av olika storlek, då detta möjliggör 
flytt inom området och inom Kvidinge. Människors levnadsvillkor 
förändras över tid. Unga vuxna flyttar till egen lägenhet. Pensionärs-
paret byter villan till ett mindre och bekvämare radhus. Någons 
gamla pappa vill flytta närmare barn och barnbarn. Skilsmässor, 
dödsfall och giftermål gör det kanske nödvändigt att byta bostad. 
Med en blandad bebyggelse finns det större möjlighet att bo kvar i 
sitt närområde och i Kvidinge. 

Av flera anledningar är det önskvärt med olika hushållstyper. Det är 
viktig för ett samhälle ur ett långsiktigt perspektiv att få en blandning 
av hushålltyper och åldrar för att få en jämnare efterfrågan över tid 
på ex barnomsorg, skola och äldreomsorg.
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TOMT 700 3500 3800 2000 TOMT

TOMT 700 5500 1800 2000 TOMT 6000 3000 2500

TOMT 2000 3500 2500 2000 TOMT

TOMT 2000 6000 2000 TOMT

GATUSITUATION

GATUSITUATION ALTERNATIV GATUSITUATION

ALLÉSITUATION

PRÄSTAMARKEN PLANOMRÅDE - KVIDINGE - ÅSTORPS KOMMUN
KVIDINGE 1:14, 1:21 SAMT SERETSEHUS 1:1         F-KOPIA 2018-05-07
PRINCIPSEKTIONER OCH PLANUTSNITT 1:200            1 0 9 7

ALTERNATIV GATUSITUATION

GATORNA INOM DELOMRÅDENA
Gatorna inom området är utformade för låga hastigheter. Närheten 
till pågatågsstationen minskar förhoppningsvis behovet av pendling 
med bil och därmed minskar biltrafiken. 

Gatorna förstärks med alléer och gröna ytor så att de blir till ett grönt 
genomsilande nät genom området. 

I det inre nätet sker körtrafik på de oskyddade trafikanternas villkor. 
Dubbelsidiga alléplanteringarna markerar tydligt in- och utfarter till 
delområdena. Enkla, men tydliga och lättolkade beläggningsmaterial 
eftersträvas. Tydlighet eftersträvas i gränsen mellan gatans olika 
zoner i längsled. 

Hur olika markmaterial möts och samspelar har stor betydelse för 
harmonin och orienterbarheten i området. Samspelta kulörer ger ett 
stabilt uttryck och en helhet. 

Taktil markbeläggning är en del av tillgänglighetsanpassningen i 
offentlig miljö. Ökad läsbarhet och orienterbarhet på mark kan fås 
genom strukturerade detaljer, visuella kontraster eller mönster, 
skillnader i höjd och olikheter i material. 

Andelen hårdgjord yta begränsas för att förhindra översvämningar.

Rekommenderad materialanvändning
Körytor  - genomsläpplig asfalt
Kantsten - natursten
Trottoarer - betongplattor med inslag av smågatsten och mark-
                          klinker
Torg/ plats - smågatsten, gatsten, betongsten
Cykelbanor - genomsläpplig asfalt, stenmjöl
Gångar - övervägande grus/ stenmjöl. Små gröna platser av
                          särskild karaktär kan beläggas med särskilt mark-
               materialTOMT 700 3500 3800 2000 TOMT

TOMT 700 5500 1800 2000 TOMT 6000 3000 2500

TOMT 2000 3500 2500 2000 TOMT

TOMT 2000 6000 2000 TOMT

GATUSITUATION

GATUSITUATION ALTERNATIV GATUSITUATION

ALLÉSITUATION

PRÄSTAMARKEN PLANOMRÅDE - KVIDINGE - ÅSTORPS KOMMUN
KVIDINGE 1:14, 1:21 SAMT SERETSEHUS 1:1         F-KOPIA 2018-05-07
PRINCIPSEKTIONER OCH PLANUTSNITT 1:200            1 0 9 7

ALTERNATIV GATUSITUATION
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Gatusituation med smal grön remsa

Gatusituation med bred grön remsa
 

Allésituation 

TOMT 700 3500 3800 2000 TOMT

TOMT 700 5500 1800 2000 TOMT 6000 3000 2500

TOMT 2000 3500 2500 2000 TOMT

TOMT 2000 6000 2000 TOMT

GATUSITUATION

GATUSITUATION ALTERNATIV GATUSITUATION

ALLÉSITUATION

PRÄSTAMARKEN PLANOMRÅDE - KVIDINGE - ÅSTORPS KOMMUN
KVIDINGE 1:14, 1:21 SAMT SERETSEHUS 1:1         F-KOPIA 2018-05-07
PRINCIPSEKTIONER OCH PLANUTSNITT 1:200            1 0 9 7

ALTERNATIV GATUSITUATION
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GEMENSAMMA GRÖNYTOR INOM DELOMRÅDENA
I varje delområde finns minst en gemensam grön yta med träd och 
växter. Den delas upp rumsligt så att olika former av aktiviteter kan 
samsas. Här finns möjlighet för både umgänge, lugn och ro, lek och 
spel. Målet är en månganvändbar och grön utemiljö för kvarterets 
boende. Den utformas så den även fungerar som fördröjnings-
magasin vid kraftiga regn.
       
Olika typer av gröna avdelare; häckar, spaljéer med klätterväxter, 
bersåer, träd och pergolor, används för att skapa rum. Växt-
materialet är varierat med utgångspunkt i skånskt växtmaterial för att 
få en naturlig och lokal förankring samt ett stabilt grönt växtmaterial 
utifrån platsens förutsättningar. 
Hårdgjorda ytor på innergårdar och gårdssidor minimeras, så att 
dagvattnet kan infiltreras. 

För de boende i flerfamiljshus kan det inom kvartersmark möjlig-
göras för odlingslotter.

TEKNISKA KOMPLEMENTBYGGNADER
Tekniska komplementbyggnader utformas i samklang med om-
givningen. Klätterväxter eller annan vegetation kompletterar husets
uttryck. Även inslag som exempelvis elskåp ska placeras med 
omsorg.
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Gemensam gårdsplats i delområde
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8. UTFORMNING AV BEBYGGELSE

BOSTADSTYPER
Inom planområdet finns 3 typer av bostäder: villor (friliggande en-
familjshus), radhus och flerbostadshus (lägenheter). I detta program 
innefattar begreppet radhus även kedjehus och parhus. I förslag 1, 
villabebyggelse, saknas radhus.

Flerbostadshusen med 3,5 våningar har lägenheter i två plan längst 
upp. I flerbostadshusen högre än 3,5 våningar finns hiss.

Trygghetsboende och LSS-boende kan planeras in i flerbostads-
husen.

I flerbostadshusen vid Stationstorget finns det möjlighet för service- 
och handelsfunktioner samt företagslokaler i bottenplan. 

BEBYGGELSEN LÄNGS TOMMARPSVÄGEN OCH VID 
STATIONSTORGET 
Dessa två områden har en speciell betydelse för Kvidinge och 
särskild omsorg läggs på gestaltningen av bebyggelsen här.

Villorna utmed Tommarpsvägen gränsar till kyrkan och Kvidinges 
äldsta bebyggelse. Området är kulturhistoriskt värdefullt och därav 
känsligt för nya tillägg. För att få en sammanhållen gestaltning och 
ett harmoniskt uttryck kring Tommarpsvägen får villorna här 
karaktär av den traditionella skånska längan. Villorna är i 1 ½ plan 
med sadeltak och spetsig takvinkel samt fasader i tegel som 
harmonierar färgmässigt med den äldre bebyggelsens röda tegel. 
Takmaterial är rött taktegel lika befintlig bebyggelse. Området har en 
mer lantlig karaktär vilket avspeglar sig även i de nya husen.

Biblioteket, gamla stationsbyggnaden, är en viktig och karaktär-
skapande byggnad i Kvidinge och blir tillsammans med pågatågs-
stationen en av hörnstenarna för det nya Stationstorget. För att 
knyta an har de nya flerbostadshusen runt Stationstorget som 
huvudsakligt fasadmaterial rött tegel lika gamla stationsbyggnaden; 
detta för bilda en visuell enhet och samhörighet. 
 
VOLYMER
Kvidinge är en liten ort med småskalig bebyggelse. Sadeltak med 
relativt spetsig vinkel dominerar och så kan det göra även på 
Prästamarken. Sadeltak kan utformas på en mängd olika sätt och 
med ett modernt uttryck.

Även den befintliga bebyggelsens höjder och volymer bör tas upp i 
de nya husen på Prästamarken. Den lilla skalan ska vara det 
dominerande intrycket av Prästamarken.

Gyllenbielkeska Hospitalet och biblioteket i gamla stationshuset.         
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Tegel, tegel, tegel



GESTALTNINGSPROGRAM - PRÄSTAMARKEN PLANOMRÅDE - 2018-11-19     
                                

FASADER
För att skapa ett levande byggnadslandskap kan val av material och 
kulörer på fasader variera, men samtidigt är det viktigt att det finns 
ett materialmässigt släktskap med den äldre bebyggelsen i Kvidinge.
 
Till fasader är tegel och puts att föredra. Det är gedigna och be-
prövade material som åldras vackert. För att få variation kan varje 
enskilt hus ha en uppdelning med två olika uttryck, ex olikheter i 
material, färg, textur eller liknande. 

Genom att lyfta fram ortens traditionella material - leran och kera-
miken - i fasader och byggdetaljer skapas en helhet och en röd tråd 
i bebyggelsen. Exempel på keramikdetaljer är friser, socklar, fasad-
detaljer, glaserade tegelelement, kantstöd, och markklinkers. Viktigt 
är att materialen som används harmonierar med varandra avseende 
kulör och struktur. Varma kulörer i engelskt rött, ockragula samt vita 
nyanser med inslag av grått och mossgrönt passar fint till den befint-
liga miljön. 

TAK
Taktegel, plåt och papp är takmaterial som finns i den omgivande 
bebyggelsen och dessa skulle även kunna användas här. 

Inom varje enskilt delområde kan samma takmaterial och kulör med 
fördel användas. Om fasadmaterial, utformning och storlek på husen 
varierar kan ett enhetligt takmaterial ge ett lugn till gestaltningen.

Viktig del för upplevelsen av ett hus är takfotens utformning och stor 
omsorg läggs här, oavsett vilket takmaterial som används. 

Sedumtak är vackert och miljövänligt och används på komplement-
byggnader som garage, förråd och cykelställ.

Koppar och zink undviks som fasad- och takmaterial då dessa avger 
skadliga ämnen till grund- och dagvatten.

FÖNSTER
Fönster med smäckra karmar ger fasaden ett vackert uttryck då 
fasadmaterialets struktur och kulör träder fram på ett bättre sätt. 
Träfönster är att föredra då det är ett gediget naturmaterial som kan 
återvinnas och brytas ned i ett naturligt kretslopp.

TERRASSER, VERANDOR OCH BALKONGER
Viktigt är att balkonger och terrasser hamnar i soligt läger, dvs väst 
och söder, så att alla boende har tillgång till solljus under efter-
middag och kväll då de flesta har sin lediga tid.
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Kulörer
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PARKERING
Parkering vid egna huset är en del av boendemiljön och extra om-
sorg läggs på utformningen av denna så att den blir en del av en 
välkomnande entréplats som känns ”hemma”. Den enskilda parke-
ringsytan får gärna innehålla en variation av parkeringslösningar, 
det vill säga carport, garage samt öppen parkering. Gästparkeringar 
anordnas i varje delområde.

Även vid flerfamiljsbostäderna kan parkeringsplatserna integreras i 
boendemiljön. Sittplatser, cykelparkering och grönska, gärna i form 
av träd, kan också ingå i utformningen av dessa entrézoner med 
parkering. Från parkeringsytan ska de boende, så långt det är 
möjligt, kunna nå sin bostad utan att behöva gå ut på gatan.

Alternativa lösningar för att minska parkeringsbehovet, som bilpool, 
station för elcyklar, attraktiva cykelparkeringar bör utredas och upp-
muntras.

Beläggningen på parkeringsplatser kan vara olika former av hålad 
marksten eller grus.

KOMPLEMENTBYGGNADER
Förråd, cykelställ mm harmonierar färgmässigt med huvudbyggnad 
och/eller omgivande miljö och kan gärna utföras med växtlighet på 
tak och väggar. 

AVFALLSHANTERING
Det finns nya alternativ för avfallshantering och utveckling pågår 
hela tiden. Detta kan komma Prästamarken till del i ett senare 
skede. 

Mer och mer återvinns och fn resulterar det ofta i fler sopkärl för 
varje enskild fastighetsägare. Sopkärl tar plats och kan när det blir 
många på samma plats ge ett trist och tråkigt intryck. I villa och 
radhusområde kan gemensamt miljöhus ersätta sopkärlen på de en-
skilda tomterna. Om traditionella sopkärl blir alternativet för Prästa-
marken bör de byggas in på ett prydligt sätt, exempelvis med spaljé 
och/eller växtlighet.

Exempel entré flerbostadshus

SOLLJUS OCH VÄDERSTRECK
Vid projektering studeras byggnaders skuggverkan på gård/trädgård 
noga. Även skuggan från de höga träden i naturreservatet tas i beak-
tande när man planerar den norra delen av området.

Placering av byggnader optimeras utifrån väderstreck. Genom att 
placera de högre byggnaderna i norr och öster och lägre hus i söder 
och väster skapas godsidor i söder- och västerläge. 

Balkonger och terrasser förläggs till söder/väster. 
Viktigt är också att det finns utblickar och utsikter, framförallt när det 
gäller flerfamiljshus då lägenheter oftast har färre fönster än frilig-
gande villor.

GRÄNSER
När gränserna mellan vad som är privat och allmäntillgängligt är 
tydliga blir det lättare att leva och vara bekväm på dessa platser. 
Gränserna i området är därför tydliga och väldefinierade. Det under-
lättar för boende och besökare att tolka och nyttja de olika ytornas 
funktioner. Trästaket, plank och låga murar får gärna kompletteras 
med växtlighet. 

Exempel på avgränsare som med fördel kan användas i området är: 

Låga murar - max 0,9 m hög. Gärna utförd i natursten alternativt 
putsad och färgsatt i överensstämmelse med huvudbyggnad. 
Trästaket/plank - Färgsatt i överensstämmelse med huvudbyggnad. 
Häck/vegetation - Växtmaterial kan vara avenbok, bok, liguster, 
buxbom, idegran.

ENTRÉER
Tydlighet i vad som är gatu- och entrésida respektive gårdssida är 
viktig. Huvudentréer förläggs mot gatusidan för att skapa en levande 
och aktiv miljö. 

Radhus med markbostad är även tillgängliga från trädgårdssidan. 

Flerbostadshusen har genomgående trapphus på bottenplan, så att 
de boende enkelt når både gård och gata/torg.

Entrén ges en omsorgsfull bearbetning så att belysning, hus-
numrering, glaspartier, material, parkeringsplats mm blir en helhet. 
Entréer till flerbostadshus är väl upplysta så de inte upplevs som 
otrygga, mörka nischer.
              

Exempel komplementbyggnad
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Liguster Avenbok/ Idegran

Gemensam sopsortering
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9. AVSLUTANDE TANKAR
Kvidinge är ett litet samhälle och ett tillskott av Prästamarkens 170 
bostäder plus de övriga planerade bostäderna kommer att kräva en 
relativt stor inflyttning från andra orter. Vad kan då få människor att 
välja Prästamarken och Kvidinge? 

I många tidningsartiklar har det under det senaste året skrivits om 
att en ny grön våg är på gång, men en annorlunda våg än den på 
70-talet. Då ville människor ut på landet, odla grönsaker och bedriva 
fårskötsel. Nu är det främst bristen på bostäder, de höga priserna 
och långa pendlingstiderna samt möjligheten att leva på miljömässigt 
rätt sätt som får människor att flytta ut från storstadsregionerna. 
Tyvärr är det fortfarande så att fler flyttar till storstäder än därifrån. 
Majoriteten som flyttar in till storstäderna är ungdomar.

Det finns exempel på mindre orter på landet som har lyckats stoppa 
utflyttningen och till och med vända flyttlassen. Ett exempel är 
Ludvigsborg utanför Hörby. I Sydsvenska dagbladet den 15 februari 
2018 publicerades en artikel om samhället där man försöker 
analysera vad detta beror på. Sammantaget handlar det mycket om 
att invånarna känner gemenskap med varandra och att man gör 
saker tillsammans. Att planera in gemenskap går ju tyvärr inte - men 
man kan ge förutsättningarna. Mindre områden med gemensamma 
grönytor, torg, lekplatser, utegym, motionsslingor osv gör att männ-
iskor kan mötas naturligt och förhoppningsvis lära känna varandra.
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Fler och fler i samhället intresserar sig för miljö och klimatfrågor. 
Man vill leva på ett ekologiskt och miljömässigt hållbart sätt och nära 
naturen men samtidigt bekvämt och modernt. Att betona miljö-
aspekter vid planering och byggande och att göra Prästamarken 
till ett grönt bostadsområde med mycket naturmark kan få männ-
iskor att välja Kvidinge. Dessutom är ett grönt bostadsområde men 
en förskola som har generösa lekytor utomhus, en skolväg som till 
största delen är bilfri och många lekplatser något som barnfamiljer 
har mycket svårt att hitta på större orter. 

En fortsatt utbyggnad och förbättring av kommunikationerna är viktig 
eftersom Kvidinge inte kan erbjuda så många arbetstillfällen. En stor 
del av de inflyttade kommer att pendla till jobb och skola. 

Fler och fler arbetar på ett annorlunda sätt än för bara tio år sedan, 
både vad gäller anställningsform och arbetssätt. Man har större
möjlighet att jobba hemifrån en del av arbetsveckan. En stabil upp-
koppling till nätet är en förutsättning.

PRÄSTAMARKENS KOMBINATION AV EN LUGN OCH LANTLIG 
MILJÖ OCH ETT MODERNT OCH EKOLOGISKT HÅLLBART 
BOENDE ÄR SVÅRSLAGEN. ATT DESSUTOM HA NÄRA TILL 
ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER FÖRHÖJER VÄRDET.


