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Instruktioner för ekonomisk rapportering enligt 8 kap 5§ ABL 
för Laholmsbuktens VA AB 
Beslutad av styrelsen XXXX 2021. 
 

Rapportering inför varje styrelsesammanträde 

Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde tillhandahålla skriftlig information om 
 

- senaste ekonomiska utfall med relevanta nyckeltal samt prognos för året 

- bolagets likviditet och andra finansieringsförhållanden 

- eventuella synpunkter från ekonomiansvarig/revisor 

- övriga förhållanden av betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning. 

 

Rapportering i övrigt 
Det åligger VD att omgående underrätta styrelsens ordförande om förändrade förhållanden av 

betydelse för bedömning av bolagets ekonomiska ställning. 

Enligt 8 kap 29 § i aktiebolagslagen (ABL) ska VD sköta den löpande förvaltningen av 

bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.  
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Policy för attest i Laholmsbuktens VA AB 1 (1) 
  
  

 
 

Syftet med denna policy är att styrelsen för Laholmsbuktens VA AB (nedan LBVA) ska ange 

ramar och riktlinjer för attester. Denna policy avser att reglera den kontrollverksamhet som 

varje aktiebolag är skyldig att bygga in i sina interna rutiner vad beträffar handhavande av 

bolagets tillgång. Men även för att säkerställa så att VA-kollektivens medel nyttjas på bästa 

sätt. 

För attester gäller följande: 

- Styrelsens kostnader attesteras av styrelsens ordförande. Ordförandens kostnader 

attesteras av 1:e vice ordförande 

- Verkställande direktörens kostnader attesteras av styrelsens ordförande  

- Verkställande direktören har generell attesträtt inom hela företaget och övriga 

medarbetare har en så kallad delegerad attesträtt 

- Riktlinjer ska finnas som förtydligar att beslut som får ekonomiska konsekvenser 

fattas på rätt nivå  

- LBVA ska vägra utbetalning om föreskriven attest saknas, är bristfällig eller om det 

finns brister i kontrollåtgärderna 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 1 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Internkontrollprogram ekonomifunktionen 
Internkontrollprogram för ekonomi avser att kontrollera hur redovisning och ekonomirutiner 

fungerar inom hela bolaget. Kontrollprogrammets syfte är att säkerställa att regler och 

anvisningar efterlevs samt att utgöra ett underlag för förbättringar. 

 

Innehåll 
 

Kontrollområden .................................................................................................................... 2 

Leverantörsfakturor ............................................................................................................ 3 

Bokhållare .......................................................................................................................... 4 

Inköp / upphandling ........................................................................................................... 5 

Kontouppföljning ............................................................................................................... 6 

Fördelning av gemensamma kostnader .............................................................................. 7 

Uppläggning av nya koddelar i ekonomisystemet ............................................................. 8 

Kontroll av nya leverantörer/ändringar på befintliga leverantörer (Bokhållarfunktionen) 9 

Kontroll av förfallna kundfakturor ................................................................................... 10 

Manuella bokföringsorders .............................................................................................. 11 

Kontroll av fördelningsobjekt .......................................................................................... 12 

Kontroll av G .................................................................................................................... 13 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 2 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Kontrollområden 
- Leverantörsfakturor – kontroll av flödet av leverantörsfakturor från ankomst till betald 

faktura 

- Bokhållare – kontroll av varför leverantörsfakturor fastnar hos bokhållaren 

- Inköp / upphandling – kontroll av använda leverantörer mot leverantörer med 

ramavtal, direktupphandling m.m. 

- Kontouppföljning – kontroll av användning av vissa ”strategiska” konton 

- Fördelning gemensamma kostnader 

- Uppläggning av nya koddelar i ekonomisystemet 

- Kontroll av nya leverantörer/ändringar på befintliga leverantörer 

- Kontroll av förfallna kundfakturor 

- Manuella bokföringsorders 

- Kontroll av fördelningsobjekt 

- Kontroll av G 

 

Nedan beskrivs varje kontrollområde något mer i detalj. 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 3 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Leverantörsfakturor 

Kontroll av flödet av leverantörsfakturor från inläsning till betald faktura. 

Målet är att göra denna kontroll 2 gånger per år, en gång på våren samt en gång på hösten. 

Där vi slumpmässigt plockar ut 100 st leverantörsfakturor under en 2 månaders period. 

Kontrollerna som görs är: 

- Fakturamottagaren 

o enbart står Laholmsbuktens VA AB inkl ev organisationsnummer på 

fakturorna 

- Ansvarskod 

o Att personen har rätt att beställa samt ev beloppsbegränsning (delegation) 

- Kontering 

o bedömning att konteringen är korrekt, framförallt kopplat till koddelen konto 

- Periodisering 

o Att faktura är periodiserad om den ska vara det samt hanterad/attesterad i rätt 

bokföringsperiod 

- Betald i rätt tid 

- Kontroll av uppgifterna på fakturan  

o betald till rätt leverantör, rätt plus-/bankgiro, momsbelopp, totalbelopp 

- Attestreglemente 

o Kontroll att attestreglemente följs i organisationen. Gällande attestreglemente 

(och delegationsordning) är beslutad av bolags styrelse. 

o Kontroll av attester jämfört med internbudget 

Kontrollernas omfattning kan komma att ändras beroende på tidigare års resultat. 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 4 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Bokhållare 

Kontroll av de leverantörsfakturor som fastnar hos bokhållaren vid inläsning av fakturafiler. 

Denna kontroll ska göras minst 2 gånger per år. Men beroende på utfallet av kontrollen kan 

antalet kontroller ses över. 

Leverantörsfakturor kan fastna hos bokhållaren av flera orsaker, exempelvis: 

- Ansvarskod 

o Saknas (ej angiven) 

o Ej korrekt 

- Leverantören saknas 

- Fakturan ej i balans 

- Fakturanumret sedan finns sedan tidigare 

- Påminnselfaktura 

- Moms 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 5 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Inköp / upphandling 

Kontroll av använda leverantörer mot leverantörer med ramavtal, direktupphandlingar m.m. 

Ekonomifunktionen ansvarar för att kontroll som kan göras via ekonomisystemet och 

avtalsregistret. Andra kontroller som mera avser kvalitet och funktion av varor och tjänster 

ansvarar respektive verksamhets för och as inte med här. 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 6 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Kontouppföljning 

Kontroll av användning av vissa strategiska konton, bl.a. ej avdragsgilla poster och kontroller 

av utvalda konton eller kontogrupper. Ej avdragsgilla poster är viktiga genom att de utgör 

underlag för bolagets skatteberäkning. 

Andra konton är viktiga för bolagets egen uppföljning. Att vara korrekt och konsekvent i sin 

kontering underlättar uppföljningen och jämförelse mellan de olika perioderna och mellan 

olika objekt.  
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 7 (14) 
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Fördelning av gemensamma kostnader 

I enligt med aktieägaravtalet ska gemensamma kostnader fördelas proportionellt efter 

invånarantalet. Statistiken ska baseras på information från Statistiska Centralbyrån den 1 

januari året innan periodens början och ska avrundas till närmsta hela procenttal.  

Ekonomifunktionen ska därför i början på varje år bevaka när denna information finns 

tillgänglig och göra en kontroll om procentfördelningstalen ska ändras. Detta dokumenteras 

på avsedd plats på ekonomiservern. 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 8 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Uppläggning av nya koddelar i ekonomisystemet 

När någon ny koddel (ex ansvar, konto, objekt mfl) ska detta kontrolleras av en annan person 

på ekonomifunktionen. Lika så gäller när en ny person läggs upp för tidsredovisning. Allt 

detta för att minimera risken för att ex kostnader belastar fel VA-kollektiv.  
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 9 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Kontroll av nya leverantörer/ändringar på befintliga leverantörer 

(Bokhållarfunktionen) 

Ekonomifunktionen på bolaget är relativt liten (fn ekonomiansvarig samt 2st ekonomer) och 

därmed behöver vi gå in och täcka upp för varandra vid ex semester och frånvaro.  

Därför behöver alla på ekonomifunktionen kunna hantera egna leverantörsfakturor, men även 

andras i organisationen, dvs hantera dem som fastnar hos ”bokhållaren”, lägga upp nya 

leverantörer m.m.  

Ekonomifunktionen behöver därför ha en utökad behörighet i ekonomisystemet. Den utökade 

behörigheten ger alla på ekonomifunktionen möjlighet att hantera leverantörer, fakturaflöden 

etc, vilket är ett avsteg från gällande rutiner i Halmstads Kommun. I dagsläget bedöms det 

inte som möjligt att hantera detta på annat sätt om det praktiska arbetet ska fungera på 

bolaget. 

I syfte att kompensera för detta avsteg från gällande rutin kommer ekonomisystemet med 

jämna mellanrum automatgenerera en rapport där det framgår nya leverantörer, men även om 

en ändring har gjort på en befintlig på ex bankgironummer samt signatur på vem som har 

gjort ändringen. Denna rapport skickas till ekonomiansvarig och kommer att kontrolleras och 

signerar av ekonomiansvarig samt avdelningschefen för verksamhetsstöd. Avdelningschefen 

kommer kontrollera extra noga om det står ekonomiansvariges signatur. 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 10 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Kontroll av förfallna kundfakturor 

För att hålla koll på kundreskontran, automatgenererar ekonomisystemet med jämna 

mellanrum en rapport till ekonomiansvarig avseende förfallna kundfakturor. 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 11 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Manuella bokföringsorders 

Alla manuella bokföringsorders exempelvis rättning av kontring av en leverantörsfaktura, ska 

signeras av upprättaren och sedan kontrolleras/attesteras av en annan person. En av 

personerna ska alltid vara ekonomiansvarig. 

  

61



 

 

Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 12 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Kontroll av fördelningsobjekt 

Viss objekt är sk fördelningsobjekt, ex Ledning och styrningsobjektet, Syskonhamns-

/Kungsgatan mfl. Detta för att samla alla kostnader (och ev intäkter) på ett och samma objekt, 

för att underlätta uppföljningen. Dessa ska sedan fördelas av ekonomifunktionen enligt olika 

procentsatser exempelvis: 

- Ledning och styrning fördelas enligt invånarantalet (enligt punkt gemensamma 

kostnader ovan) 

- Syskonhamns-/kungsgatan fördelas utifrån antalet personer som utgår därifrån till 

deras respektive avdelningsobjekt 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 13 (14) 
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Kontroll av G 

En gång per år ska genomgång av G:/Ekonomi göras. Detta för att säkerställa att inte personer 

som slutat och börjat på andra tjänster inom koncernen fortfarande har tillgång till dokument 

som de inte ska ha. Lika så gäller om en person fått en ny tjänst inom bolaget. 
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Internkontrollprogram för redovisning och ekonomirutiner Sida 14 (14) 
Carina Malmgren  
  

 
 

Rapportering 
En sammanställning av utvalda delar kommer att redovisas i tertialrapporterna och årsrapport 

till bolagets ledningsgrupp, styrelse och ägare. Resultat/analys av varje delkontroll 

dokumenteras i en internkontrollrapport. 

 

 

64



Informationsärende 
Laholmsbuktens VA AB 
2021-12-01 
LBVAAB 2021/00010    

 
 

 

1(1) 
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 
035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www lbva.se 

 

Information från VD 20 december 2021 

Laholmsbuktens VAs förslag till beslut 

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB beslutar att lägga informationen till handlingarna.    

Sammanfattning av informationsärendet 

 Gasmotor Ängstorps avloppsreningsverk.   

 Ägarråd Laholm-Båstad. 

 Ägarsamråd Halmstad-Laholm.     
 
 
 
 
 
 

Ärende LBVAAB 2021/00010 
 

Beslutsinstans: Laholmsbuktens VA AB  
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Medverkande

Planen har projektletts av samhällsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen, Halmstads kom-
mun. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har medverkat i framtagandet av planförslaget. 

Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning har tagits fram av Ramboll Sweden AB.

Illustrationer

Illustrationer från Framtidsplan 2030 sidor 22, 57, 65, 142, 259, Nyréns arkitekter
Illustrationer från Framtidsbild 2030 sidor 23, 277, Sweco Architects
Illustration livsrumsmodell sidan 209, Sweco
Illustration Parkeringshus som möter framtiden sidan 236, FOJAB
Övriga illustrationer Halmstads kommun

Bildkällor

Halmstads kommun bildbank med angiven fotograf

Kartor

Halmstads kommun
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 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum
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Vad säger lagen om översiktlig planering? 8
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Välkommen att ta del av samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan 

för Halmstad centrum! 

På västkusten, längs med pärlbandet av städer mitt emellan Oslo och Köpenhamn är Halmstad beläget. 
Böljande sanddynor och långsträckta stränder är en del av varumärket, men Halmstad har så mycket 
mer att erbjuda - med en genuin stadskärna och ett centrum som samlingspunkt, motor och hjärta i 
kommunen. Kvaliteterna finns här; stadsliv och gemyt, offentliga platser, lummiga parker och det sam-
lande vattendraget Nissan.

Nu växer Halmstad; från en stor småstad till en liten storstad. 2050 har Halmstad beredskap för 150 
000 invånare. Vi tar steget för att bygga den stora stadens attraktionskraft i form av utbud och utveck-
lingsmöjligheter, utan att tappa småstadens styrkor som närhet och enkelhet.

Mot 2050 utvecklas och stärks Halmstad centrums kvaliteter ytterligare, och centrums utmaningar lig-
ger till grund när svagheter vänds till styrkor.

Centrum och stadskärnan utvecklas för att även i framtiden fungera som den självklara mötespunkten i 
kommunen.

Inledning

Centrumutvecklingsplan 2050

- Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Samrådsförslaget är beslutat av kommunstryrelsen 2021-10-12 §250 

Förslaget är ute på samråd från den 1 november 2021 till den 16 januari 2022.

För att lämna din synpunkt och få mer information om samrådet se Halmstads kommuns hemsida. 
www. halmstad.se

Fotograf  Anders Andersson
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 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Tillsammans som ledord

Centrums och stadskärnans attraktivitet bestäms av så vitt skilda delar som kommersiellt utbud, miljö 
och arkitektur, historia, trygghet, renhållning, tillgänglighet, kultur, nöjen och service. Framgången är 
beroende av att många parter jobbar tillsammans och tar ett gemensamt ansvar för ett levande och 
attraktivt centrum. Samverkan mellan kommun, fastighetsägare, näringsliv och invånare är en förutsätt-
ning för att nå fram gång.

Centrumutvecklingsplanen är ett strategiskt dokument i form av en fördjupad översiktsplan enligt 
plan- och bygglagen. I detta samrådsförslag tydliggör Halmstads kommun sina ambitioner med den 
fysiska miljön i stadens centrala delar mot år 2050. Planen visar vilka samband som är viktiga, hur olika 
funktioner ska lokaliseras i relation till varandra, hur stråk och platser ska utvecklas, vilka hänsyn som 
ska tas, och vilka värden och kvaliteter som ska lyftas fram. Frågor om gestaltad livsmiljö, transporter, 
bostäder, stadsliv, integration, gröna värden och så vidare landar i en fysisk form.

Att möta centrums utmaningar

Vi lever i en tid som förändras allt snabbare. För att möta framtiden på ett klokt sätt behöver vi möta 
upp mot de trender dit samhället rör sig. Utmaningarna beror på trender i samhället, men också på 
Halmstads förutsättningar och sammanhang. De tre utmaningar som sticker ut för Halmstads kommun 
och som behöver strategier för att hanteras, är klimatutmaningar, jämlikhetsutma ningar och utmaningar 
med infrastruktur för en ny tid. Utöver dessa finns ett antal centrumspecifika utmaningar så som bland 
annat; utmaningar med en stadskärna i förändring i och med nya handelsmönster, utmaningar med att 
försörja en växande befolkning med kvalitativa offentliga platser, samt trygghetsutmaningar.

Planförslagets ska medverka till att förbättra, och göra positiva förflyttningar inom identifierade utma-
ningar.

I ”Omvärldsanalys för Halmstads kommun – till stöd för fysisk planering” framgår de utmaningar Halmstads kommun 
står inför. I ”Nuläge och analys Centrum” finns samtliga centrumspecifika utmaningarna beskrivna.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Den fördjupade översiktsplanen för centrum är precis som det låter - en fördjupning av den kom-
munomfattande översiktsplanen, omfattande stadens centrala delar.

Översiktsplanen med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg utgör kommunens långsiktiga 
bedömning av hur mark- och vattenområden bör användas och bebyggelsen utvecklas i stora drag.

Översiktsplanen med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg är inte juridiskt bindande, men är 
ett viktigt strategiskt verktyg där framtida behov vägs mot tillgängliga resurser. Planerna är vägledande 
för detaljplaner och för beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och 
vattenområden.

Översiktsplanen med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg utgör bedömningsunderlag för 
kommunen, länsstyrelsen och domstolar. Den ger dock inga rättigheter eller skyldigheter.

Översiktsplanen har ett långt tidsperspektiv. I denna fördjupade översiktsplan blickar vi framåt 30 år 
och siktar mot år 2050.
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Vad säger lagen om översiktlig planering?

Översiktsplanering lagregleras genom plan- och bygglagen (PBL) och bestämmelserna i miljöbalken 
(MB). När ett planförslag är framtaget ska det enligt PBL formellt samrådas med bl.a. länsstyrelsen och 
andra berörda kommuner. Kommunen ska också ge invånare, olika myndigheter, sammanslutningar 
och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Syftet med 
samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påver-
kan.

Efter samrådet bearbetas planen utifrån inkomna synpunkter. Den bearbetade versionen, gransknings-
handlingen, presenteras i granskningen återigen för berörda innan planen antas politiskt.

Översiktsplanen och dess fördjupningar och tematiska tillägg skall hållas aktuell. Varje mandatperiod 
ska kommunen ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. En aktualitetsöversyn gjordes i Halmstads 
kommun våren 2018 där kommunfullmäktige konstaterade att den kommunomfattande översiktsplanen 
behövde förnyas. Januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att en översiktsplan som blickar fram till år 
2050 och tar höjd för en invånarökning till 150 000 invånare ska tas fram. Det beslutades även att en 
fördjupad översiktsplan som behandlar centrumfrågor i en något högre detaljeringsgrad tas fram.

Den kommunomfattande översiktsplanen har varit ute på samråd och en granskning av planen pågår 
under perioden 1 oktober-5 december 2021.

www.framtidsplan2050.halmstad.se
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 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Utvecklingsstrategier

Vad är en utvecklingsstrategi? 11

Variera - ett blandat centrum 12
Attraktivt att bo  13

Attraktivt att verka 13

Det gemensamma vardagsrummet 13

Länka - ett nära centrum 14
Aktiverade och brutna barriärer 15

Sammanhängande stråk och platser för rörelse 15

Synliggöra - ett karaktärsrikt centrum 16
Identitet och kvaliteter 17

Lyfta historien och blicka framåt 17

Vad är en utvecklingsstrategi?

Som en del av planförslaget har utvecklingsstrategier för centrum arbetats fram. I arbetet mot målet 
”ett attraktivt och levande centrum för alla – boende, besökare och verksamma” är utvecklingsstra-
tegierna verktyg som ska genomsyra all fysisk planering i centrum. Utvecklingsstrategierna anger den 
målbild som vi strävar mot, och ska genomsyra samhällsbyggandets alla steg, från övergripande strate-
gisk planering till genomförande.

Utvecklingen av Halmstads centrum mot 2050 definieras av tre utvecklingsstrategier.

Variera - ett blandat centrum

Länka – ett nära centrum

Synliggöra – ett karaktärsrikt centrum ?
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Variera - ett blandat centrum

2050 är Halmstads centrum av stor betydelse för människors vardag. Det varierade utbudet av verk-
samheter, bostäder och mötesplatser skapar ett tryggt centrum som lever dygnets alla timmar, året om. 
Här vill boende, arbetande och besökare vara och ta del av centrums service och utbud. Ett centrum 
med varierande upplevelser och en mångfald av olika användningar är robust och anpassningsbart för 
att möta omvärlden i en föränderlig tid.

Centrum är också robust för att möta klimatförändringarna. Skydd för att klimatsäkra staden har 
tillkommit längs Nissan och på söder, skydd utformade som stolta arkitektoniska tillskott för en stad i 
framkant.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Attraktivt att bo 

2050 finns på samma sätt som idag en stor andel av kommunens bostäder i centrum. Höga boendekva-
liteter gör att centrum är attraktivt för alla, gammal som ung, oavsett livssituation. Mitt i det pulserande 
livet i centrum med närhet och variation av upplevelser, offentliga platser och gröna rum är det attrak-
tivt att bo.

Attraktivt att verka

2050 är Halmstads centrum en viktig del av kommunens skyltfönster och profilskapare. Ett besöksmål 
med verksamheter som samverkar för att attrahera besökare och en dynamisk plats att verka på.

Fastigheterna i centrum är planlagda för flexibel användning för att kunna nyttjas över tid, och bygg-
naderna tål förändringens vindar, utan att de behöver rivas och byggas om. Mångfald och variation 
eftersträvas även vad beträffar tillgång till lokaler, det finns något för alla oavsett ekonomiska muskler.

2050 finns fler personalintensiva arbetsplatser i centrum som bidrar till stadslivet dagtid. Kvällstid är 
det även flanörer, besökare och boende som befolkar platser och gator. Längs stråk och mötespunkter 
finns utåtriktade verksamheter i bottenvåning för att säkra ett aktivt stadsliv.

Det gemensamma vardagsrummet

2050 upplevs centrum som ett attraktivt gemensamt vardagsrum som alla, oavsett var i kommunen 
man bor, längtar till för att mötas och vimla. Här är det tätt, mysigt och gemytligt. Här finns gator och 
torg, parker och det glittrande vardagsrummet Nissan. För att möta såväl jämlikhetsutmaningen som 
utmaningen att ha en frisk och aktiv befolkning, är de offentliga rummen i centrum rikare 2050. Anta-
let kvadratmeter är inte nödvändigtvis fler, men kvaliteten är högre.

Gröna värden och mysfaktor skapar identitet och attraktivitet som får invånarna att trivas och turister 
att lockas hit. 2050 finns fler träd och mer gröna multifunktionella ytor i staden. Träden längs gator, 
torg och i parker fungerar som temperatursänkare. De multifunktionella ytorna renar och fördröjer 
dagvatten, vid skyfall användes de för att lagra vatten.

2050 har det offentliga rummet gått från att vara vägar, gator, torg och parker med enstaka bänkar till 
att vara ett sammanlänkat system av stråk och platser där man kan mötas alla tider på året, alla tider på 
dygnet. Vind-, regn- och solskydd, belysning och en och annan uppvärmd bänk är självklarheter liksom 
aktiverande, rekreerande ytor och stråk med lek, träning och andra aktiviteter. Konst och kultur är en 
aktiv och levande del av helheten och tillgänglig för alla att uppleva.
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Länka - ett nära centrum

Beläget intill havet och Nissan finns det nära centrum med den mysiga lilla stadskärnan. I det nära 
centrum är det aldrig långt till ett svalkande bad, det myllrande och sorlande Lilla Torg eller den fridful-
la oasen Norre Katts Park längs Nissan. 2050 finns det mycket att göra och det är lätt att ta sig runt till 
vardags och fest. Att cykla till jobbet, gå till ett möte, lördagsflanera och på vägen stanna till för att fixa 
något ärende.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Aktiverade och brutna barriärer

I Halmstad finns starka stråk; stränderna, Nissan, järnvägen och större vägar. De är livgivande men 
utgör också emellanåt barriärer som är svåra att korsa. Historiskt har vi gått över broar och igenom 
portar för att komma in i staden och gått upp på befästningar för att titta ut över den. 2050 har flera 
nya kopplingar och platser tillkommit. Broar eller underfarter för att korsa järnväg, vägar och vatten. 
2050 är de starka och begränsande barriärerna brutna.

2050 har miljöerna kring våra olika stråk utvecklats. Staden är vänd mot vattnet och Nissans kajer har 
utvecklats till stadens mest attraktiva för rekreation och möten. Vägar är attraktiva gaturum som ut-
vecklats med byggnader och grönska.

Sammanhängande stråk och platser för rörelse

Stadskärnan är centrumområdets-, hela stadens- och kommunens hjärta. Från kärnan via gamla och nya 
portar, broar och korsningar tillgängliggör och tydliggörs  Halmstads centrum längs utpekade stråk. 
2050 är det lätt för alla att hitta vägen till centrum och mellan olika stadsdelar.

Tydliga rörelsestråk hjälper oss också att lätt hitta från centrum mot de större rekreationsområdena och 
stränderna utanför centrum; Östra- och Västra stranden, Aleskogen, Galgberget, Arenaområdet och 
Linehedsparken. 2050 är Kulturstråk Nissan ett sammanhängande rekreationsstråk med kultur i fokus 
längs Nissans båda sidor, från havet och hela vägen upp till Slottsmöllan.

Byggnadernas aktiva framsidor finns längs de olika stråken, och trafik och rörelse hjälper till med trygg-
hetsskapande ögon. Det finns trygga och aktiva stråk året runt, dygnet runt. Stråken möts och gör att 
stadsväven ”virvlar” till. Här stannar man upp för ett samtal, en aktivitet, ett möte.

2050 är det lätt att göra rätt med avseende på hållbara transporter i centrum. Den täta strukturen med 
blandade funktioner gör att resan till vardagens målpunkter upplevs kort och berikande.
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Synliggöra - ett karaktärsrikt centrum

Halmstad staden vid Laholmsbuktens strand, vid foten av Galgberget, och med Nissan flytande ige-
nom. Läget i kombination med framväxten från befästningsstad fram till det som är Halmstad idag är 
alla delar av varumärket Halmstad. Framväxten har successivt skapat de värden som gör Halmstad till 
en attraktiv stad och kommun. Historiens spår är en viktig del av vår framgång.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Identitet och kvaliteter

I de centrala delarna finns många älskade och för Halmstadsbon identitetsskapande platser och bygg-
nader. Listan är lång; Nissans lummiga promenader, Norre Katts park, Picassoparken, den inramade 
stadskärnan med gator och gränder i en mysig skala, butiker och restauranger med uteserveringar, Slot-
tet och de centrumnära stränderna; östra och västra. Halmstad har också i sitt centrum en rik konst-
skatt med verk som t.ex. Carl Milles Europa och Tjuren, Picassos Kvinnohuvud och Lena Cronqvists 
Flicka i balja. 2050 är den kompletterad med en bred representation av konstnärskap. Halmstad är rikt 
på kvaliteter som identifierar staden.

Lyfta historien och blicka framåt

Ledordet synliggöra innebär att uppmärksamma varje plats och stråks unika identitet. Varsamt och 
utifrån platsens förutsättningar, stärks det som är specifikt just här för att bli ännu tydligare. 2050 finns 
fler platser vars unika identitet på ett tydligare sätt utmärker sig i den sammanvägda stadsmosaiken. 
Karaktärer lyfts fram, detaljrikedom och variation står högt på agendan för att öka attraktiviteteten och 
kvaliteten på det offentliga rummet, men också för att minska upplevda avstånd i centrum.

Att värna kulturhistoriska miljöer och byggnader är 2050 en självklar utgångspunkt vid utvecklingen av 
stadens centrala delar. Kulturmiljöerna är kompletterade och har förstärkts med väl avvägda tillskott av 
modern arkitektur. Vi tar tillvara det som finns, återanvänder och möjliggör ny användning genom att 
göra varsamma tillägg.

Resterna av stadsmur, vall och vallgrav är synliggjorda till en framträdande kulturmiljö vi är stolta över.
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Bostäder

Boendet och livsmiljön har stor betydelse för människors vardag. Från att tidigare främst ha sökt sig till 
platser där det finns arbete är det idag viktigare för många att hitta en bra livsmiljö. Goda och varierade 
boendemiljöer har blivit en mycket viktig konkurrensfördel för kommunerna.

Vad olika människor finner attraktivt som livsmiljö är individuellt och beror mycket på i vilket skede 
i livet man är. Många söker sig till och uppskattar att bo i urbana miljöer. Och det finns en stor efter-
frågan att bo i Halmstads centrala delar. Nästan en fjärdedel av kommunens bostäder är i dagsläget 
belägna i centrum.

Övervägande delen flerbostadshus i centrum
Precis som i resten av kommunen, bidrar en blandad bostadsbebyggelse i centrum till valmöjlighet och 
flexibilitet. Centrum är generellt tätare och högre bebyggt än resten av kommunen och andelen fler-
bostadshus är högre. Även fortsättningsvis förordas främst bostäder i flerbostadshus i stadens centrala 
delar, med en variation av upplåtelseformer och storlekar. Studenter och unga vuxna boende i stadens 
centrala delar är ett positivt och välkommet tillskott.

Attraktiva vistelsemiljöer

I centrum bor man tätare och mindre än i resten av staden och kommunen, och andelen singelhushåll 
är större. Behovet av att tillgodose boendekvaliteter i form av attraktiva vistelseytor utomhus i anslut-
ning till bostäderna är därför stort. I centrum ska de boende ha tillgång till innergårdar eller liknande 
i direkt anslutning till bostad, mindre parker och grönområden i nära anslutning och större rekreativa 
områden på promenadavstånd. 
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Ett blandat centrum medger en enklare vardag

Den fysiska miljöns struktur har stor betydelse för hur den används och upplevs. En struktur som delar 
upp funktionerna resande, boende, arbete, handel och fritid skapar långa avstånd mellan målpunkter-
na och mellan människorna. En tät stadsstruktur med blandade funktioner är ofta en attraktiv miljö 
med liv, rörelse och mötesplatser. I vardagen rör vi oss mellan bostad, arbete/skola, fritid och ärenden. 
Genom att förtäta och funktionsblanda inom befintlig bebyggelsestruktur skapas en närhet för fler 
människor till arbete, service och fritidsaktiviteter.

I centrum är det viktigt att större tillkommande bostadsområde innehåller offentlig service, gemensam-
ma vistelsemiljöer samt om det är lämpligt även ges möjlighet för mindre verksamheter och kommersi-
ell service. Tillskapandet av ”rena” bostadsområden ska undvikas i centrum.

Ett blandat centrum med kortare avstånd till i vardagen viktiga målpunkter eller till kollektivtrafikens 
hållplatser underlättar att göra gång, cykel och kollektivtrafik till attraktiva och konkurrenskraftiga 
transportalternativ, vilket främjar rörelse i vardagen och bidrar till en förbättrad folkhälsa.

Boendemiljöer i centrum ska utformas så att de gynnar ett aktivt liv och användandet av hållbara trans-
porter, till exempel genom närhet och tillgänglighet till gröna miljöer, och med gena och säkra gång- 
och cykelvägar.
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Planeringsinriktningar

• Ny bostadsbebyggelse i centrum tillkommer både genom förtätning inom befintliga kvarter och  
 i form av nya utpekade områden.

• Centrum förtätas och funktionsblandas för att öka närhet, tillgänglighet och attraktionskraft.

• I centrum förordas bostäder i flerfamiljshus. Nya bostadsområden ses i ett större sammanhang  
 och en variation av upplåtelseformer och storlekar avser helheten i centrum.

• Högskolan är av central betydelse för kommunens utveckling. Bostadsbehovet för studenter   
 behöver tillgodoses i bra lägen i förhållande till högskolans lokalisering. Studentbostäder är ett  
 positivt inslag i centrum.

• Nya bostadsområden utformas med hög kvalitet och håller hög nivå av tillgänglighet, använd - 
 barhet och trygghet för alla.

• I centrum ska de boende ha tillgång till innergårdar eller liknande i direkt anslutning till bostad  
 samt offentliga parker och grönområden i nära anslutning och större rekreativa områden på   
 promenadavstånd.

• Vid både förtätning och tillskapande av nya bostadsområden säkerställs attraktiva utemiljöer i  
 direkt anslutning till bostad.

• Stadsdelar med låg tillgång till offentliga parker och grönområden förätas med bostäder endast  
 om ytterligare offentliga gröna ytor kan tillskapas. Alternativt om befintliga parker och grönom- 
 rådens kvalitet stärks för att tåla ett ökat användande.

• Boendemiljöer utformas så att de gynnar ett aktivt liv och rörelse i vardagen.
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Visa föreslagna bostadsområden i kartan
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H23

Namn

Bohusgatan

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Som en fortsättning av omvandlingen av Flygaregatans västra sida, från glest och lågt med blandade 
verksamheter till ett område med övervägande delen bostäder, föreslås det för området längs Bohusga-
tan uppföras flerfamiljshus i 3-4 våningar. Bebyggelse med den högre höjdskalan placeras lämpligen ut 
mot Slottsjordsvägen, medan den lägre placeras mot intilliggande grönområde.

Området bedöms inrymma cirka 200 bostäder samt blandade lättare verksamheter företrädesvis i bot-
tenvåningarna närmast Flygaregatan.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett detaljplaneskede.
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H24

Namn

Kvarteret Bärnstenen

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås flerbostadshus i 5-7 våningar. Området ska signalera entrépunkt till stadskärnan 
västerifrån, och tillkommande bebyggelse bör uppfattas som en framsida såväl ut mot Timmermansle-
den som Skepparegatan och Brogatan.

Området bedöms inrymma cirka 185 bostäder.

Inom kvarteret föreslås även ges förutsättningar för service och/eller allmänt tillgängligt parkeringshus, 
för att täcka befintligt behov samt nytillkommet behov vid bostadsbyggnation.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Platsen används idag som en markparkering med närmare 300 platser, dessa platser och ett ökat be-
hov behöver tillgodoses inom området. Platsen är strategiskt bra för infartsparkering för stadskärnan. 
Möjligheterna att samnyttja området för bostäder, eventuell service och parkeringshus behöver utredas 
ytterligare.

Exploatering av detta område förutsätter att Timmermansleden omvandlas till en stadsgata och att 
ytterligare påfart mot denna gata tillåts. För att detta ska vara möjligt förutsätts en del av dagens trafik 
omfördelas mot ny gata på Söder med tillhörande bro över Nissan.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H25

Namn

Gunillaparken

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Istället för dagens parkeringshus ”Radioplan” föreslås ett nytt parkeringshus uppföras i området för 
fd Norra station. Där dagens p-hus är beläget föreslås det istället uppföras flerfamiljshus i upp till 5 
våningar. Att ersätta parkeringshuset i parken med bostäder kan ses som en trygghetshöjande insats 
vilken ger ”ögon” på parken även kvällstid. Ett parkeringshus vid fd Norra station kan även förutses 
upplevas som en tryggare plats för de som parkerar sin bil än dagens situation.

Området bedöms inrymma cirka 60 bostäder.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

En byggnation av bostäder där det idag är ett parkeringshus bör samplaneras med ett nytt parkerings-
hus på andra sidan Bissmarksgatan, området kring fd Norra station, vilket ersätter och utökar parke-
ringsmöjligheterna i området.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H26

Namn

Slottsgatan

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås flerbostadshus i upp till 4 våningar. Det norra lägets skala ska förhålla sig till in-
tilliggande småskalig bebyggelse. Som en del i en trygghetshöjande insats för området bör bebyggelsens 
entréer vändas mot Slottsgatan.

Området, på båda sidor av Slottsgatan, bedöms inrymma totalt cirka 40 bostäder.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Exploatering med bostäder här är endast aktuellt i samband med att/om Slottsgatan bli primärt kol-
lektivtrafikstråk med hållplats, istället för Brogatan. För att kunna genomföra denna förändring och 
prioritera upp kollektivtrafiken krävs att biltrafikflöden flyttas till ny bro över Nissan på Söder.

Att placera bostäder här ska ses som en trygghetsskapande insats vilket ger ”ögon” på stråket även 
kvällstid.

I direkt anslutning till där markparkering i söder är belägen idag sträcker sig lämningar av stadens gamla 
försvarsanläggning, inget intrång i denna får göras. Vallgravsstråket ska ges goda förutsättningar att 
utvecklas.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H27

Namn

Kvarteret Junkern

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås flerbostadshus i upp till 6-8 våningar.

Området bedöms inrymma totalt cirka 250 bostäder. Det är positivt med verksamheter/lokaler i bot-
tenvåningen ut mot omgivande gator.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Exploatering med bostäder här förutsätter om en omlokalisering av befintlig verksamhet, Östras bageri.

Vid en exploatering måste kapacitet på Gamletullsgatan säkerställas. Förstärkning av Linnégatan med 
planskild passage under järnvägen för uppkoppling mot Enslövsvägen är en kapacitetshöjande åtgärd 
som är identifierad och denna kan komma att behövas för att möjliggöra denna exploatering.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H28

Namn

Kvarteret Katten

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Inom kvarteret föreslås en utveckling av befintliga verksamheter samt möjligheten att även komplettera 
med ny bebyggelse i form av bostäder i flerfamiljshus i upp till 4 våningar.

Området bedöms inrymma cirka 100 bostäder.

En utveckling i kvarteret ska förhålla sig till och anpassas efter de kulturhistoriska värden som finns, 
och kräver en god anpassning till omgivningen i uttryck och skala. Kulturmiljövärden att beakta och 
förhålla sig till i området är den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsens individuella karaktär, volym, 
detaljer och material, så som den industriella karaktären i kv. Konsuln och kv. Katten samt fasader i rött 
tegel.

Fasadlängd läng Bryngelhusgatan bör som högst ligga på mellan 45 och 50 meter vilket speglar närlig-
gande kvarter och fasadlängder i området.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Detaljplaneläggning pågår.
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Förutsättningar för utveckling

Markanvändning, omfattning och höjder på bebyggelsen styrs bland annat av buller och riskbild från 
järnvägen.

Fördjupad utredning av kulturhistoriska värden som tydliggör vilka förutsättningar respektive begräns-
ningar de kan ge en utveckling av kvarteret.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H29

Namn

Kvarteret Kaninen

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

I kvarteret Kaninens sydöstra del, inom fastigheten Kaninen 10, föreslås flerbostadshus i 4-6 våningar.

Området bedöms inrymma cirka 50-60 bostäder.

Området är en del av entrén till Halmstads centrala delar i och med utvecklingen av ett resecentrum i 
närområdet. Publika verksamheter föreslås i gatuplan vilka kan medverka till att stärka entrépunkten 
samt stråket längs Laholmsvägen in mot stadskärnan.

En utveckling i kvarteret ska förhålla sig till och anpassas efter de kulturhistoriska värden som finns, 
och kräver en god anpassning till omgivningen i uttryck och skala.

Alternativ användning i Kaninen 10 är kontor, som är mer gynnsamt ur bullersynpunkt eftersom det 
inte finns några gränsvärden för buller. Kontor är även lämpligt sett ur ett lägesperspektiv med närhet 
till kollektivtrafik vid kommande resecentrum.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.
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Förutsättningar för utveckling

Möjligheten att bygga bostäder på Kaninen 10 förutsätter att bullerproblematiken kan hanteras.

En exploatering av ytterligare bostäder i stadsdelen förutsätter att nya allmänna gröna ytor för närre-
kreation kan tillföras. Detta på grund av den idag dåliga tillgången på grönt för boende i närområdet. 
Endast ett måttligt tillskott på bostäder i området är möjligt, och kräver tillskapande av ytterligare 
allmänt grönt.

Det är väsentligt att en ny bebyggelse tillgodoser en skälig fri- och grönyta inom egna fastigheten.

Vid exploatering av detta område måste kapaciteten i korsningen Enslövsvägen och Laholmsvägen sä-
kerställas. Trafikmatning till området och parkeringsmöjligheter behöver studeras närmre. Gångstråket 
via Lokföraregatan ska utvecklas och detta ska tas hänsyn till i nästa planeringsskede. Även tillfart för 
avfallshantering är något som behöver lösas för att exploatering ska vara möjligt.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av område kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.

Underlagsmaterial

Förstudie, Planutredning för fastighet Kaninen 10 inför planbesked 2021
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H30

Namn

Nyhems torg

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling
Inom området föreslås flerbostadshus i 4- 6 våningar, med verksamheter i bottenvåningen. Området 
kring Nyhems centrum är utpekat som centrumnod och då tillåts generellt högre bebyggelse. I närom-
rådet finns idag en varierad höjdskala, med allt från villor och radhus i 1 ½ våning till flerbostadshus i 
16 våningar. I detta fall bör inte ytterligare bebyggelse i det högre spannet tillföras platsen utan höjd-
skalan bör förhålla sig till den kringliggande något lägre bebyggelsen.

Området bedöms inrymma cirka 125 bostäder samt verksamheter i bottenvåning.

Att området är utpekat som centrumnod innebär att det är en centrumbildning där service prioriteras, 
och centrumverksamhet ska finnas i bottenvåningarna på tillkommande bebyggelse.
Den tillkommande bebyggelsen ska bidra till att utveckla området som centrumnod. För att öppna upp 
området mot Laholmsvägen ska den nya bebyggelsen utformas med ett uttryck som ger en uppfattning 
av framsida även mot Laholmsvägen.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.
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Förutsättningar för utveckling

En exploatering av ytterligare bostäder i stadsdelen förutsätter att nya allmänna gröna ytor för närre-
kreation kan tillföras. Detta på grund av den idag dåliga tillgången på grönt för boende i närområdet. 
Endast ett måttligt tillskott på bostäder i området är möjligt, och kräver tillskapande av ytterligare 
allmänt grönt.

Det är väsentligt att en ny bebyggelse tillgodoser en skälig fri- och grönyta inom egna fastigheten.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H31

Namn

Kattegatt

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås flerbostadshus i 3-5 våningar. För en anpassning till villabebyggelsen i öster kan 
exploateringen utmed Skepparegatan vara något lägre och utgöras av stadsradhus eller liknande.

Inom Kattegattområdet behöver yta för skola samt förskola tillskapas. Det är viktigt att skapa en ge-
nomtänkt struktur för detta då både gynmasieskola, grundskola och förskola kommer att finnas inom 
området. Utgångspunkten bör vara att se över hur bostäder kan placeras mellan skoltomterna, som en 
del av en funktionsblandad stadsstruktur.

Området bedöms kunna inrymma cirka 875 bostäder samt en grundskola och förskola. Möjligheten till 
samlad parkering för olika funktioner bör ses över.
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Kattegattområdets avgränsning mot sydväst påverkas i hög grad av en ny gata på Söder. Ny byggnation 
inom området måste ansluta till vägen på ett bra sätt och bidra till att skapa goda stadsmiljöer kring 
denna. Stor vikt behöver läggas vid att skapa trygga och trevliga förbindelser för gång- och cykel mel-
lan området och västra stranden och Alets naturreservat.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Söder är lågt beläget och risk finns för översvämning vid högsta beräknade vattenstånd år 2100. En ex-
ploatering av området förutsätter att Söder klimatsäkras mot översvämningar. Förutsättningar för hur 
Söder klimatanpassas behöver vara klarlagda för att området ska kunna ansluta och anpassas efter detta.

Förutsättningar för en ny gata på Söder med ny bro över Nissan behöver vara klarlagda för att områ-
det ska kunna ansluta och anpassas efter denna, och för att kopplingar mot västra stranden och Alets 
naturreservat ska kunna skapas.

Området är relativt stort och hur stora delar av området som är möjliga att genomföra utan ny gata på 
Söder med tillhörande bro över Nissan behöver studeras närmre. Det är tänkbart att utbyggnad ska ske 
i etapper för att säkerställa att befintlig väginfrastruktur kan ta emot de tillkommande flödena.

Uppförandet av en ny gata i anslutning till området kan komma att innebära bullerstörningar. I sam-
band med ett fortsatt planarbete för utbyggnadsområdet/vägen behöver en trafikbullerutredning göras.

Området ligger i anslutning till Västra strandens avloppsreningsverk, vilket innebär att luktolägenheter 
kan förekomma i de södra delarna av området. Exploatering bör inte ske i områden där 5 le/m³ över-
skrids. För att möjliggöra exploatering inom Kattegattområdet kan åtgärder på reningsverket komma 
att krävas.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H33

Namn

Fiskaregatan

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Utmed Fiskaregatans norra del finns möjlighet till förtätning och omvandling av befintlig bebyggelse. 
Lämplig höjdskala bedöms vara 3-4 våningar.

Vid en förtätning med bostäder bedöms området kunna inrymma totalt cirka 90 nya bostäder.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Söder är lågt beläget och risk finns för översvämning vid högsta beräknade vattenstånd år 2100. En 
exploatering av området förutsätter att Söder klimatsäkras mot översvämningar.

Inom fastigheten Blocktyget 9 finns en lågpunkt där vatten riskerar att samlas vid skyfallsregn. Vid en 
exploatering är det viktigt att få till en effektiv och säker ytavrinning som leder bort vattnet från bebyg-
gelsen på ett tryggt sätt.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H34

Namn

Kvarteret Bagaren

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås flerbostadshus i 3-5 våningar. Höjderna bör anpassas efter intilliggande bebyg-
gelse med högre byggnader mot Södra vägen och Patrikshillvägen och lägre bebyggelse mot villorna i 
väster.

Inom området behöver yta för förskola tillskapas. Området bedöms inrymma cirka 350 bostäder samt 
en förskola. Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplanelägg-
ning. Detaljplaneläggning pågår.

Förutsättningar för utveckling

I de södra delarna av kv. Bagaren finns en lågpunkt där vatten från stora delar av staden riskerar att 
samlas vid skyfallsregn. Vid en exploatering inom kvarteret är det viktigt att få till en effektiv och säker
ytavrinning som leder bort vattnet från bebyggelsen på ett tryggt sätt. Även åtgärder uppströms kan 
vara ett alternativ för att hindra vatten från att nå kv. Bagaren.

Söder är lågt beläget och risk finns för översvämning vid högsta beräknade vattenstånd år 2100. En 
exploatering av området förutsätter att Söder klimatsäkras mot översvämningar. Ytterligare – och mer 
detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett detaljplaneskede.
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H35

Namn

Tullkammarkajen

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås flerbostadshus i 4-6 våningar. Tullkammarkajen föreslås utformas med den 
högre höjdskalan mot Stationsgatan för att avskärma mot störningar på järnväg och Stationsgatan. Det 
är samtidigt viktigt att upplevelsen längs Stationsgatan inte blir för sluten, och därmed ger intrycket 
av en baksida. Höjderna på bebyggelsen ner mot vattnet föreslås vara lägre, för att skapa en intim och 
mänsklig skala längs kajpromenaden. En successiv trappning av höjden mot vattnet tar tillvara solen 
och utsikten mot Nissan. En byggnad i de södra delarna av området kan tillåtas bli riktigt hög och där-
med samspela med silosarna i hamnen i fonden.

Tullkammarkajens föreslagna kvartersstruktur bygger på den intilliggande kvartersstadens rutnätsstruk-
tur. Småskaliga kvarter, korta siktlinjer och en varierad arkitektur främjar rörelse till fots i området, 
vilket ger en positiv inverkan på stadslivet, med närhet till resecentrum, stadskärnan och Nissanstråket.
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Särskilt fokus läggs på att utforma kajpromenaden. Vattenfronten skall vara offentlig och lättillgänglig 
och ska tillsammans med resten av Nissanstråket och föreslagna nya broar skapa en sammanhängande 
kajpromenad genom de centrala delarna i staden, på båda sidor av Nissan. Utvecklingen av Tullkam-
markajen ska ses som en del i ledet i att vända staden mot Nissan.

På Tullkammarkajen föreslås det förutom bostäder, även mindre verksamheter, offentlig service i form 
av förskola och eventuellt även skola, samt platser inom- och utomhus för kultur. Dessa funktioner fö-
reslås lokaliseras mot offentliga platser och huvudstråk där flödet att människor är som störst. Kontor-
slägen/arbetsplatser föreslås mot Stationsgatan, med närhet till resecentrum.

Området bedöms inrymma cirka 800 bostäder samt tillhörande offentlig- och kommersiell service, 
samt arbetsplatser.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Tullkammarkajen ska utformas dels för att bidra till en minskad påverkan på klimatet, men ska även ut-
formas robust och förberedas för att möta framtida klimatförändringar. Beroende på hur den planerade 
exploateringen vid Tullkammarkajen utformas och höjdsätts ser behovet av kompletterande kajkants-
skydd olika ut. I samband med exploateringen bedöms det finnas goda förutsättningar att utforma 
området på ett översvämningssäkert sätt, och låta översvämningsskyddet bli en del av utformningen av 
kajstråk och offentliga platser.

En exploatering av området är beroende av en ny länk tvärs Nissan för att kunna trafikmatas. Länkens 
tillkomst är en viktig förutsättning för att kunna komma vidare med och realisera Tullkammarkajområ-
det, då vägnätet i området inte klarar av att ta emot de ökade flöden som detta område innebär.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.

Underlagsmaterial

Styrdokument Tullkammarkajen KS 2016-03-01

Trafikutredning Tullkammarkajen 2016
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H36

Namn

Stationsstaden

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling

Inom området Stationsstaden föreslås såväl bostäder som kontor och service i 4-8 våningar. Land-
märkesbyggnad(er) i Stationsstaden och det angränsande kvarteret Kilot ger orientering och markerar 
platsen på håll.

Vid exploatering i resecentrums närområde prioriteras kontor och arbetsplatser högt. Men även bo-
städer föreslås inom Stationsstaden. Bostäderna bidrar till att aktivera området under en större del av 
dygnet.

Den nya bebyggelsen i Stationsstaden skapar aktiva gaturum och definierade områden. Stationsstadens 
byggnadsvolymer relaterar till den omgivande bebyggelsens karaktär och struktur – längs Stationsgatan 
respektive Bolmensgatan.

Området bedöms inrymma cirka 300 bostäder.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

133



44
   

    
 

Förutsättningar för utveckling

Markanvändning, omfattning och höjder på bebyggelsen styrs bland annat av buller och riskbild från 
järnvägen. I norra delarna av området där det är svårare att hålla avstånd från prioriteras kontor och 
service medans det i södra delarna, i huvudsak föreslås bostäder. En viktig förutsättning för att bebyg-
gelse inom stationsområdet ska vara möjligt är att risk- och bullerreducerande åtgärder kan anordnas 
längs med spåren.

Planeringen i detta område förutsätter att ny gata på Söder med tillhörande bro över Nissan tillkom-
mer. Utgångspunkter i arbetet med Stationsstaden är att trafikmatning delvis sker söderifrån. Planer 
finns för en omvandling av Stationsgatan och detta är möjligt först när räddningsvägar till/från Ham-
nen säkerställs med Södra Infarten. Fortsatt kommer Stationsgatan behöva erbjuda framkomlighet för 
räddningstjänsten men inte som den primära utryckningsvägen.

Exploatering av bostäder och utveckling av ett modernt samlat resecentrum kräver förstärka kopplingar 
för gång- och cykel. Ombyggnation av järnvägskorsningen i plan vid Fredsgatan ingår och ska byggas 
inom ramen för Stationsstaden.

Ny gång och cykelbro, Stationsbron är ytterligare en viktig länk, som behöver hanteras i samband med 
exploatering av Stationsstaden. Denna nya gång och cykellänk ingår inte i projektet Stationsstaden 
utan här behövs en planering som löper parallellt. Utrymmet för gång- och cykel på Slottsbron är idag 
begränsat och genom att komplettera med Stationsbron görs bedömningen att Slottsbron inte behöver 
breddas.

Underlagsmaterial

Strukturplan för resecentrum och stationsområdet i Halmstad, Stationsstaden, 2021.
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Bostäder med tillhörande funktioner

Id

H37

Namn
Bollen 14, gamla tennishallen

Markanvändning

Blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder.

Bostadsbebyggelse med tillhörande väg- och grönstruktur. Även offentlig service och mindre kommer-
siell service kan finnas.

Riktlinjer för utveckling
Området bedöms inrymma cirka 80-90 bostäder.
Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.
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Näringsliv

Ett väl fungerande näringsliv med en god utveckling är en del av en kommuns attraktionskraft och en 
förutsättning för lokal tillväxt och samhällsutveckling. Att människor har ett arbete är en förutsättning 
bland annat för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Halmstads näringsliv är varierat med företrädesvis små eller medelstora företag. Att ingen bransch eller 
specifikt företag är dominerande ger en bredd och hållbarhet i näringslivet.

Stora verksamheter och arbetsgivare i nära anslutning till centrum så som Region Halland, Försvars-
makten och högskolan är viktiga och ger goda förutsättningar för kommunen som helhet, och för cen-
trum. Ett utvecklat resecentrum kan bidra till ökad in- och utpendling och bredda arbetsmöjligheterna.

Arbetsplatser i centrum lyfter stadskärnan dagtid

I Halmstads allra centralaste delar finns jämfört med likvärdiga kommuners centrum få arbetsplatser 
belägna. Centrum skulle gynnas av en ökad dagbefolkning vilken befolkar stadskärnan dagtid och ger 
ökat kundunderlag till verksamheter så som lunchrestauranger och dylikt.

Uppskattningsvis behöver omkring 80 000 kvm kontorsyta tillkomma i Halmstad fram till år 2050. Att-
raktiva lägen för kontor och arbetsplatser är, i och omkring resecentrum, samt i och omkring stadskär-
nan.

Stadskärnans utveckling från handelsplats till mötesplats

Tidigare har stadskärnan i mångt och mycket varit synonymt med handel. Under ett antal år har han-
delsmönster förändrats och ett paradigmskifte i handeln och stadskärnans roll är i detta nu pågående. 
Centrum blir allt mer upplevelse- och serviceorienterat.

Fotograf  Patrik Leonardsson

136



47
 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Butikernas framtid i centrum spås vara färre, mindre och mer specialiserade. Och tjänsteföretag spås 
ta allt större plats i stadens centrala delar. Kulturella- och kreativa näringar samt mat- och nöjesutbud 
breder ut sig och utgör besöksanledningar.

I stadskärnan pekas en sk Shopping-loop ut. Detta är ett sammanhängande stråk där shoppinginriktad 
handel koncentreras och ligger tätt. Här förtätas och förädlas de starkaste handelsstråken.

Halmstads turism, mer än stränderna på sommaren

En näringsgren viktig för Halmstad är turismen. Halmstad är en populär turiststad. På sommaren kom-
mer hundratusentals turister till Halmstad för att njuta av stränderna, naturen och det stora utbudet av 
kultur och restauranger. Även stadskärnan är - och kan ytterligare utvecklas till ett turistmål i sig. Utmed 
Kulturstråk Nissan finns Hallands konstmuseum och flera internationellt erkända konstnärers verk. 
Stadskärnan har potential att med det dansk-svenska kulturarvet locka mängder av danska turister som 
anländer via färjeförbindelsen Halmstad-Grenå.

Fotograf  Anders Andersson
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Planeringsinriktningar

• Attraktiva lägen för kunskapsintensiva företag tillvaratas där goda pendlingsmöjligheter finns.

• Vid planering och lokalisering av nya arbetsplatser och verksamhetsområden planeras för god  
 tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

• Shopping-loopen längs stadskärnans gågator utvecklas. Gatuplan ska företrädesvis innehålla   
 publika verksamheter i form av shoppinginriktad handel, samt inslag av caféer, restauranger och  
 annan kommersiell service. Verksamheterna ska medverka till aktiva stråk i stadskärnan.

• Attraktiva lägen för turism tas tillvara och förädlas.

• Kultur utgör en viktig del av städers attraktivitet, inte minst när handelns villkor förändras. Nya  
 etableringar kan bidra med goda förutsättningar för ett rikare kul turliv.
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Visa berörda lager i kartan
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Shoppingloop

Markanvändning

I stadskärnan pekas en sk Shopping-loop ut. Detta är ett sammanhängande stråk där shoppinginriktad 
handel koncentreras och ligger tätt. Här förtätas och förädlas de starkaste handelsstråken.

Riktlinjer för utveckling

Gatuplan ska företrädesvis innehålla publika verksamheter i form av shoppinginriktad handel, samt 
inslag av caféer, restauranger och annan kommersiell service. Verksamheterna ska medverka till aktiva 
stråk i stadskärnan.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Förtätning med kontor och arbetsplatser

Markanvändning

Blandad bebyggelse med ett stort inslag av kontor och andra arbetsplatser.

Riktlinjer för utveckling

Inom en radie på omkring 600 meter från resecentrum, samt i stadskärnan är det positivt med ett ökat 
inslag av kontor och andra arbetsplatser för att öka den centrala stadens dagbefolkning, och utnyttja 
resecentrum för en ökad arbetspendling.
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Utredningsområde

Markanvändning

Utredningsområde för förändrad markanvändning

Riktlinjer för utveckling

Miljöstörande verksamhet bör på sikt inte vara lokaliserad i stadskärnan.

Användningen av området ska bidra till en levande stadsmiljö. Lämplig användning behöver utredas 
närmre och när så blir aktuellt.

En eventuell utveckling av området ska ta hänsyn till de kulturhistoriska och arkitektoniska värden som 
finns inom den befintliga bebyggelsen.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

En omvandling av området förutsätter att befintlig verksamhet omlokaliseras. Området är privatägt och 
en omvandling förutsätter samplanering med fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Fördjupad utredning av kulturhistoriska värden som tydliggör vilka förutsättningar respektive begräns-
ningar de kan ge en utveckling av kvarteret.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Utredningsområde

Markanvändning

Utredningsområde för förändrad markanvändning

Riktlinjer för utveckling

Service och verksamheter i hamn- och vattennära läge.

Användningen av området ska medge en ökad tillgänglighet för allmänheten till Nissan och den om-
kringliggande marina miljö.

Området utreds för att ges förutsättningar för att i anslutning till brofästena, utvecklas till en levande 
stadsmiljö.

Möjlig placering för funktioner och behov kopplas till ett levande båtliv i Nissan.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Området kräver en samplanering med ny bro och gata på söder samt klimatanpassningsåtgärder i områ-
det.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Centrumnod

Markanvändning

Centrumbildning där service prioriteras.

Riktlinjer för utveckling

Högre bebyggelse tillåts för att nyttja läget effektivt och markera platsens betydelse. Centrumverksam-
het ska finnas i bottenvåningar. Service prioriteras framför bostäder. Kommunen ser positivt på att 
plusbostäder kommer till i dessa lägen. Plats för möten såsom torg tillskapas i dessa lägen. Där bytes-
punkt för kollektivtrafik finns förses denna med utökad resenärsservice.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

En exploatering av ytterligare bostäder i stadsdelen förutsätter att nya allmänna gröna ytor för närre-
kreation kan tillföras. Detta på grund av den idag dåliga tillgången på grönt för boende i närområdet. 
Endast ett måttligt tillskott på bostäder i området är möjligt, och kräver tillskapande av ytterligare 
allmänt grönt.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.

Följduppdrag

Utredning pågår. Många intressen och funktioner gör anspråk på platsen och fördjupad analys krävs 
för att specificera hur intressena ska vägas ihop och vad som ska prioriteras. Under samrådsperioden 
tas idéskiss och förslag på struktur fram för att testa genomförbarheten. För Nyhem gäller att platsen 
ska ingå i en centrumbildning och därmed förstärka Nyhems centrum. Hållplatsläge för bussen ska 
ingå som en del av denna utveckling. Barriäreffekten av Laholmsvägen ska tonas ned så långt det är 
möjligt. Samtidigt behövs länken för att skapa tillgänglighet för motortrafiken och i framtiden ser vi att 
stombusslinjerna trafikerar här i egen fil. Redan idag korsar personer, kanske framförallt gymnasielever 
Laholmsvägen frekvent och ambitionen bör vara att förbättra, trafiksäkra och befästa ett redan befint-
ligt och ianspråktaget gångstråk.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Offentlig service
I centrum ska service vara belägen nära där vi bor. Korta avstånd mellan bostad, arbete/skola, fritid 
och ärenden skapar en närhet och underlättar att göra gång, cykel och kollektivtrafik till attraktiva och 
konkurrenskraftiga transportalternativ.

Den offentliga servicen omfattande vård, omsorg, skola/förskola och kultur är en viktig del av männ-
iskors vardagsliv. Att den offentliga servicen är belägen i närheten till bostäder är en självklarhet i det 
täta och funktionsblandade centrum.

Skola och förskola
I delar av Halmstads stad, däribland centrum, har det under ett flertal år varit ett underskott på elev-
platser i grundskola i förhållande till barn boende i området. För att komma i kapp med detta un-
derskott - vilket har lösts med tillfälliga lokaler – och för att vara förberedd för en kraftig ökning av 
befolkningen behöver lägen för flera nya grundskolor pekas ut i centrum.

Gällande förskolor är det på östra sidan av Nissan ett underskott på förskoleplatser i förhållande till 
barn boende i området. För att komma i kapp med detta underskott - vilket har lösts med tillfälliga 
lokaler – och för att vara förberedd för en kraftig ökning av befolkningen behövs ytterligare lägen för 
nya förskolor.

På västra sidan av Nissan är man mer i fas med antalet förskoleplatser, men behovet av förskolor följer 
den förväntat kraftigt ökade befolkningen mot 2050 och ett flertal nya förskoleavdelningar behöver 
planeras för i centrum på både kort, och längre sikt.
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Planeringsinriktningar

• Offentlig service integreras i så stor utsträckning som möjligt i bostadsbebyggelsen och ingår i  
 planeringen av nya större bostadsområden.

• I centrum ska offentlig service vara belägen nära bostäder.

• Den offentliga och kommersiella servicen kopplas gent till gång-, cykel- och kollektivtrafiknät.  
 Koppling sker även till biltrafiknätet.

• Centrums skolor ska ha säkra skolvägar som ger barnen möjlighet samt uppmuntrar att ta sig  
 till skolan som fotgängare och cyklist.

• Lokaler och miljöer för offentlig service samt allmänna platser är flerfunktionella och flexibla  
 för att kunna utnyttjas effektivt och förändras över tid.

• Skollokaler i centrum ska i högre grad än i dag kunna samutnyttjas med annan verksamhet och  
 behöver utformas flexibelt för att kunna ändra stadieindelning/pedagogik och/eller utvecklas  
 och växa över tid.

• Skolgårdarna i centrum behöver utformas flexibelt för att kunna dubbelutnyttjas, och kunna   
 och bjuda in till att användas av invånarna efter skoltid.

• Den offentliga och kommersiella servicen ska vara tillgänglig för alla.

• Olika offentliga verksamheter samlokaliseras i möjligaste mån för ökad effektivitet.
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Visa föreslagna lägen för offentlig service i kartan
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Offentlig service

Namn

Kattegatt

Id

OS4

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås en ny grundskola.

I de centrala delarna av staden kan ett sätt att få in skolor vara att gå upp höjden. I den större staden är 
det snarare tre eller fler våningar som blir normen för skolor än enplansbyggnader.

Inom området föreslås även förskola.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Söder är lågt beläget och risk finns för översvämning vid högsta beräknade vattenstånd år 2100. En ex-
ploatering av området förutsätter att Söder klimatsäkras mot översvämningar. Förutsättningar för hur 
Söder klimatanpassas behöver vara klarlagda för att området ska kunna ansluta och anpassas efter detta.

Uppförandet av en ny gata i anslutning till området kan komma att innebära bullerstörningar. I sam-
band med ett fortsatt planarbete för utbyggnadsområdet/vägen behöver en trafikbullerutredning göras.

Området ligger i anslutning till Västra strandens avloppsreningsverk, vilket innebär att luktolägenheter 
kan förekomma i de södra delarna av området. Exploatering bör inte ske i områden där 5 le/m³ över-
skrids. För att möjliggöra exploatering inom Kattegattområdet kan åtgärder på reningsverket komma 
att krävas.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Offentlig service

Namn

Bakladdaren

Id

OS5

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås en ny grundskola.

I de centrala delarna av staden kan ett sätt att få in skolor vara att gå upp höjden. I den större staden är 
det snarare tre eller fler våningar som blir normen för skolor än enplansbyggnader.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Söder är lågt beläget och risk finns för översvämning vid högsta beräknade vattenstånd år 2100. En 
exploatering av området förutsätter att Söder klimatsäkras mot översvämningar.

I de södra delarna av kvarteret Bakladdaren finns en lågpunkt/”instängt område” där vatten riskerar 
att samlas vid skyfallsregn. Vid en nyexploatering inom kvarteret är det viktigt att få till en effektiv och 
säker ytavrinning som leder bort vattnet från bebyggelsen på ett tryggt sätt.

Området ligger i anslutning till Västra strandens avloppsreningsverk. Inom kv. Bakladdaren förekom-
mer luktpåverkan i nivåer mellan cirka 5-20 le/m³, mätt som 99-percentil för enminutsvärden. Explo-
atering bör inte ske i områden där 5 le/m³ överskrids. För att möjliggöra exploatering inom kvarteret 
Bakladdaren kan åtgärder på reningsverket komma att krävas.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av område kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.
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Offentlig service

Namn

Tullkammarkajen

Id

OS6

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås en ny grundskola.

I de centrala delarna av staden kan ett sätt att få in skolor vara att gå upp höjden. I den större staden är 
det snarare tre eller fler våningar som blir normen för skolor än enplansbyggnader.

Inom området föreslås även förskola.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

Beroende på hur den planerade exploateringen vid Tullkammarkajen utformas och höjdsätts ser beho-
vet av kompletterande kajkantsskydd olika ut. I samband med exploateringen bedöms det finnas goda 
förutsättningar att utforma området på ett översvämningssäkert sätt, och låta översvämningsskyddet bli 
en del av utformningen av kajstråk och offentliga platser.

En exploatering av området är beroende av en ny länk tvärs Nissan för att kunna trafikmatas. Länkens 
tillkomst är en viktig förutsättning för att kunna komma vidare med och realisera Tullkammarkajområ-
det, då vägnätet i området inte klarar av att ta emot de ökade flöden som detta område innebär.

Ytterligare – och mer detaljerade förutsättningar för utveckling av området kan framkomma under ett 
detaljplaneskede.

Underlagsmaterial

Styrdokument Tullkammarkajen KS 2016-03-01 Trafikutredning Tullkammarkajen 2016
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Offentlig service

Namn

Bagaren

Id

OS7

Riktlinjer för utveckling

Inom området föreslås förskola.

Områdets slutliga användning, utformning och omfattning prövas genom detaljplaneläggning.

Förutsättningar för utveckling

I de södra delarna av kv. Bagaren finns en lågpunkt där vatten från stora delar av staden riskerar att 
samlas vid skyfallsregn. Vid en exploatering inom kvarteret är det viktigt att få till en effektiv och säker 
ytavrinning som leder bort vattnet från bebyggelsen på ett tryggt sätt. Även åtgärder uppströms kan 
vara ett alternativ för att hindra vatten från att nå kv. Bagaren.

Söder är lågt beläget och risk finns för översvämning vid högsta beräknade vattenstånd år 2100. En 
exploatering av området förutsätter att Söder klimatsäkras mot översvämningar.
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Mötesplatser i det offentliga rummet
Städer har uppstått för att människor ska kunna mötas. Gator, torg, parker och andra offentliga platser 
utgör några av stadens främsta mötesplatser och är därmed en av stadens viktigaste tillgångar.

Ambitionen är att centrum i ännu högre utsträckning än idag ska vara den naturliga mötesplatsen i 
kommunen. Alla människor ska ha samma möjligheter att vistas i och ta sig till stadens centrala delar. 
Detta kräver en väl avvägd planering där människan och livsmiljön sätts i främsta rummet.

Attraktiva offentliga rum bidrar till ett levande centrum
Att satsa på, och utveckla de offentliga rummen i stadens centrala del är en av kommunens viktigaste 
bidrag för ett attraktivt och levande centrum och stadskärna. För att skapa en attraktiv urban miljö i 
Halmstad är det viktigt att utveckla goda mötesplatser.

Ofta associeras ordet mötesplats till platser med ett folkvimmel och till möten med andra människor. 
Men möten och mötesplatser finns i olika skalor och svarar mot olika behov. För att kunna tillgodose 
behovet av olika typer av mötesplatser krävs ett brett utbud. Men inte alla typer av mötesplatser behö-
ver finnas överallt. I stadskärnan är utrymmet begränsat vilket ställer krav på hur vi nyttjar marken på 
bästa sätt.

Det finns många faktorer som bidrar till om en stadsmiljö och de offentliga rummen upplevs som att-
raktiva eller inte. Människor är dock det allra viktigaste för en attraktiv stadsmiljö, och det behöver ges 
goda förutsättningar för att använda de offentliga rummen.

153



64
   

    
 

Stadens gestaltning; skala, arkitektur, konst, grönska mm är faktorer som påverkar. Även upplevelsen av 
omhändertagen, välskött och trygghet påverkar upplevelsen av en attraktiv stad. 2050 arbetar kommu-
nen aktivt med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer där alla ges goda förutsättningar att påverka utveck-
lingen av den gemensamma miljön för att skapa attraktiva offentliga rum.

Att mötas i vardagen

Centrums offentliga platser har möjligheten att länka samman staden så att olika människor kan mötas 
i vardagen och segregation motverkas. Möten och mötesplatser utgör därmed en viktig del i en socialt 
hållbar och blandad stad. Grundläggande i ett demokratiskt och jämlikt samhälle är att de offentliga 
rummen är inbjudande och trygga platser för alla människor, och att ingen begränsas av till exempel 
ålder, kön eller funktionsvariationer. Upplevd otrygghet kan innebära att människors liv begränsas ge-
nom att de väljer alternativa vägar, inte vistas utomhus vissa tider på dygnet och undviker eller inte kan 
vara på vissa platser. Det behövs levande stadsmiljöer där alla känner sig välkomna och kan röra sig och 
vistas fritt. Att delta i stadslivet är och ska vara gratis.

Fotograf  Patrik Leonardsson
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Planeringsinriktningar

• För att skapa en attraktiv urban miljö i Halmstad är det viktigt att utveckla goda mötesplatser i  
 det offentliga rummet. De platser som finns idag behöver utvecklas och nya skapas.

• Centrums offentliga rum utvecklas och får höjda kvalitéer i takt med att befolkningen växer och  
 användandet ökar.

• I centrum ska det finnas mötesplatser i det offentliga rummet som attraherar besökare året om.

• De av centrums offentliga rum som är belägna i närheten av större förtätning med bostäder   
 och/eller arbetsplatser, förbättras och utvecklas för att tåla en ökad användning.

• Offentliga rum kompletteras i de lägen där folk rör sig eller där ett stort antal nya bostäder   
 planeras. Tilltalande offentliga rum som inbjuder till vistelse skapas.

• Centrums offentliga rum håller en hög nivå av tillgänglighet, användbarhet och trygghet för   
 alla.

• Kulturen integreras i det offentliga rummet och möjligheterna till kulturellt deltagande stärks.

För offentliga gröna mötesplatser se kapitel Grönstruktur och rekreativa miljöer.
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Visa de offentliga rum vars kvaliteter föreslås förstärkas i kartan
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Offentlig mötesplats att utveckla

Namn

KARL XI:S VÄG, del av Vallgravsstråket

Markanvändning

Offentlig plats

Riktlinjer för utveckling

• Utveckla närvaron av de historiska platserna längs ”Vallgravsstråket” vid Karl XI:s väg. Från   
 korsningen med Brogatan - vilket är läget för den gamla bron över vallgraven - är rester   
 av bastionerna synliga i båda riktningar. Utveckla och lyft fram historien i dessa två platser i   
 korsningen med Kyrkogatan respektive Klammerdammsgatan. Accentuera Karl XI:s    
 vägs sträckning som utgår ifrån den gamla skyddsanläggningens form.

• Verka för en tryggare plats att vänta på bussen.

• Tydliggör trafikslagens och gatornas prioritering och framkomlighet i korsningen Karl XI:s   
 väg/Brogatan.

Följduppdrag

Ta fram ett utvecklings-/gestaltningskoncept för utveckling av vallgravsstråket längs KarlXI:s väg 
sträckan mellan Kyrkogatan och Klammerdammsgatan. Bebyggelsen ligger indragen och de historiska 
lämningarna skapar platsbildningar, vilket skapar förutsättningar för att utveckla offentliga rum längs 
gatan.
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Offentlig mötesplats att utveckla

Namn

LILLA TORG och SKOLGATAN, platsen för folkliv och vimmel

Markanvändning

Offentlig plats

Vision

Lilla torg är Halmstads givna restaurangtorg med folkliv och vimmel. Ett levande torg även när mörkret faller. Uteser-
veringarna mitt på torget är väderskyddade och medger att utesäsongen förlängs.

Som komplement till uteserveringarna är delar av torget för mindre evenemang, tillgängliga för alla. Här ska man kun-
na vistas utan att behöva köpa något.

Torget och närområdet är delar av året helt bilfritt med en kort promenad längs det attraktiva stråket Skolgatan för att 
nå parkeringshuset Svartmunken.

Riktlinjer för utveckling

• Fasaderna längs torget hålls fria från uteserveringar och annan möblering. Dessa placeras på   
 torget utan att hindra rörelse och siktlinjer längs fasader och diagonalt över torget.

• Dela av torget utformas för att rymma mindre evenemang och samlingar. Det ska vara en för  
 allmänheten helt tillgänglig plats som inte är kommersiell.

• Skolgatan utvecklas till ett attraktivt stråk för fotgängare och cyklister mellan stadskärnan och  
 parkeringshus Svartmunken.

• Sommartid tillåts inte motortrafik (med undantag av leveransfordon och dyl) på torget, den   
 östra delen av Källegatan, Skolgatan och Köpmansgatan. Vintertid tillåts motortrafik av karak- 
 tären ”hämta/lämna” och taxi inom området.
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• Cykelparkering ska finnas i tillräcklig omfattning och ska kunna utökas sommartid.

• Konstnärlig gestaltning ska finnas som samverkar med platsens gestaltning.

Underlagsmaterial

Ett gestaltningsförslag för Lilla torg och Skolgatan finns framtaget. Området bör utvecklas i enlighet 
med det förslaget.
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Offentlig mötesplats att utveckla

Namn

NORRE TORG, den lugna torgplatsen

Markanvändning

Offentlig plats

Vision

Norre torg är en det lugna torget vid stadskärnans norra port. Torget kantas av uteserveringar, men platsens karaktär 
gör att tempot är lägre och intrycket lugnare än på angränsande restaurangtorg. Här finns plats för hela familjen. Rastlö-
sa ben kan springa ett varv runt torget.

Vid den porlande fontänen finns bänkar som lockar till att stanna upp en stund i solen. Här är en plats att bara vara.

Riktlinjer för utveckling

• Norre torg ska gestaltningsmässigt hänga ihop med ett ombyggt Lilla torg och med Storgatan,  
 samtidigt som torget får en egen karaktär av den lugna platser att sitta ner på.

• Förstärk rumsbildningen av rundeln på torget genom bland annat sittmöblering med en tydlig  
 och omfamnande ”rygg”.

Följduppdrag

Torget föreslås få en mindre omvandling i samband med att Lilla torg byggs om.
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Offentlig mötesplats att utveckla

Namn

STORA TORG, platsen för torghandel och större evenemang

Markanvändning

Offentlig plats

Vision

Stora torg är den stora öppna samlingsplatsen med plats för evenemang och folkfest och ger möjligheten till aktiviteter för 
alla. Till vardags upplevs torget trots sin storlek som omfamnande och trevligt.

Runt Europa och tjuren kan man sitta ner på organiskt formade sittmöbler - vilka bryter av mot torgets kantighet - och 
överblicka den strida strömmen av besökare och folk som korsar torget. Den tillkommande grönskan skänker skugga 
under sommarens varmaste dagar.

Torghandel och den vardagliga funktionen som marknadsplats har fått sin givna plats och ramats in på ett estetiskt 
tilltalande sätt i en tydligare zonindelning av torget.

Torget kantas av verksamheter som bidrar till ett levande, befolkat och tryggt torg, under flera av dygnets timmar. I 
kvällssolen kan man sitta på uteserveringar, och när mörkret sänker sig blickar man ut över ett vackert belyst Stora torg.

Den nya ”torgkiosken” är nu en byggnad som ett smycke, med flera funktioner, och framsidor i alla riktningar. Här 
finns en trygg och tydlig nedgång till torggaraget. Närmare än så kan man inte komma butikerna med bil.
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Riktlinjer för utveckling

• Zonindela torget för olika funktioner, utan att ta bort möjligheterna för större evenemang.

• Tillskapa grönska, för att skänka skugga och skapa rumsbildningar, i en omfattning som en   
 ombyggnation av torggaraget möjliggör.

• Ge förutsättningar för en levande torghandel. Placering och utformning av torgstånd ska ge ett  
 sammanhållet och intimt uttryck.

• Cykelparkering i minst den omfattning som finns i dagsläget. Genom att minska och dela upp  
 i något mindre enklaver kan barriärskänslan som idag finns på torgets östra del minska. Tillska- 
 pa även säker cykelparkering under tak på torgets västra sida.

• Torgets sollägen nyttjas.

• Utveckla och tydliggör Storgatans sträckning, och visuella kontakt, förbi torget i form av ett   
 sammanhängande stråk från Norre port mot Slottet. Tydliggör stråken från torget mot Slottet  
 och Slottsgatan ytterligare i form av attraktiva, trygga och självförklarande stråk.

• Utveckla och tydliggör Köpmansgatans sträckning, och visuella kontakt, med kyrkan i fonden.

• Utveckla delen av torget närmast kyrkan och taxihållplatsen.

• Utveckla och tydliggör Kyrkogatans sträckning över torget. Från Kyrkogatan, väster om tor  
 get, kan man se Nissans vatten och förstadskvarteren vid Strandgatan i fonden. Denna siktlinje  
 ska ej brytas.

• Verka för att rätt typ av verksamheter placeras i lokalerna som omger torget. Verksamheterna  
 ska bidra till ett levande, befolkat och tryggt torg. Kontakten mellan fasader och torg ska öka.

• Utveckla alternativt tillskapa ny byggnad istället för torgkiosken. Ge här förutsättning för verk- 
 samhet/er som bidrar till ett levande, befolkat och tryggt torg – gärna under fler av dygnets   
 timmar.

Följduppdrag
Ett utvecklings-/gestaltningsförslag för Stora torg tas fram samtidigt som man tittar på åtgärder av 
torggaragets tak, då dessa påverka varandra. Även en utveckling av torgkiosken/byggnad på torget bör 
ingå.
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• Låt fotgängare både upplevelsemässigt och fysiskt ta större plats än idag, då bilarna dominerar  
 gatan.

• I den norra delen av Hamngatan är det lämpligt med uteserveringar under säsong. Dessa kan  
 med fördel placeras mot Nissan för att levandegöra stråket. Tillfälliga byggnader för uteserve- 
 ring (och eventuellt annat ändamål) ska vara av transparent karaktär och anpassas till    
 platsens gestaltning. Kontakten med Nissan och dess rörelsestråk ska förstärkas genom dessa  
 tillfälliga byggnader och uteserveringar.

• Utveckla Fisketorget i enlighet med gällande detaljplan.

• Parkering tillåts säsongsvis vissa sträckor, när dessa platser inte upplåts för tillfälliga byggnader  
 för uteservering (och eventuellt annat ändamål).

• Cykelparkering ska tillskapas vid Hamngatan. Cykelparkering bör prioriteras framför bilparke- 
 ring. Behovet av cykelparkering behöver samspela med tillfälliga byggnader under säsong för   
 uteserveringar. Cykelparkering kan även tillåtas innanför det klimatskydd som på sikt behöver  
 uppföras längs Hamngatan.

• Åtgärda den upplevda otryggheten längs gatan genom att jobba med utformning och ljussätt- 
 ning.

• Låt Hamngatan bli en av flera naturliga och tydliga entréer till Bastionen och Norre Katts park.

• Hela Hamngatan, från Slottsbron till Norre katts park, behöver klimatanpassas mot översväm- 
 ning. Utformningen av klimatskydden ska gestaltningsmässigt upplevas som en del av det of-  
 fentliga rummet.

• Översvämningsskyddet längs Hamngatan föreslås anläggas minst 8–9 meter in från kajen av   
 konstruktionsmässiga skäl. Genom att förlägga skyddet längre in mot land skapas en kajpro-  
 menad med vattenkontakt. Längs Hamngatan mellan Slottsbron och Österbron    
 finns parkeringar som kommer att stå i konflikt med översvämningsskyddet, då kajkonstruktio- 
 nen inte medger att skyddet förläggs för nära kajkanten.

• Norr om Österbro finns en värdefull lindallé som behöver tas hänsyn till vid detaljutformning  
 och placering av klimatskyddet.
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Offentlig mötesplats att utveckla

Namn

ÖSTERSKANS, den kulturpräglade park- och torgmiljön vid Nissan

Markanvändning

Offentlig plats, hotell och saluhall
Vision

Österskans är en nod och orienteringspunkt i Halmstad där flera av stadens viktiga stråk möts. Belägen strax utanför 
den historiska stadskärnan, i anslutning till Nissan och med närhet till den nya Stationsstaden upplevs Österskans till-
sammans med Nissan som centrums absoluta mittpunkt vilken accentueras i dess gestaltning. Den historiska berättelsen 
knyts samman med den moderna stadens behov och möjligheter.

Som en del av kulturstråk Nissan samlar platsen flera av staden kulturinstitutioner; stadsbiblioteket med konsthall, 
teatern och ungdomarnas NollTreFem, och bildar en kulturell nod i staden. Det nya hotellet och förädlade offentliga rum 
är målpunkter som skapar liv, trygghet och rörelse i området; året runt, dygnet runt.

Österskans är Halmstads vattennära offentliga rum och en del av ett sammanhängande parkstråk längs Nissans östra 
strand. I Picassoparken, vid det glittrar Nissan sitter man i solläge och man lockas att doppa tårna i vattnet. Lekskulp-
turerna i Kapsylparken utanför biblioteket är ett välkommet tillskott för barnfamiljerna vid besök i stadskärnan.

Riktlinjer för utveckling

• Knyt samman och utveckla grönskan tillsammans med de omgivande parkerna Picassoparken,  
 Kapsylparken och Teaterparken. Utnyttja och utveckla närheten till Nissan.

• Platsen ska vända sig både mot Nissan, parkerna samt mot befintlig och nytillkommen bebyg- 
 gelse.
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• Värna siktlinjer och god orienterbarhet. Koppla platsen och dess nya rörelsestråk med stadens  
 befintliga rörelsestråk.

• Tillkommande bebyggelse ska samverka på ett arkitektoniskt och spännande sätt med befintlig  
 bebyggelse och omkringliggande allmän plats.

• Ge förutsättningar för de omgivande kulturinstitutionerna att flytta ut och nyttja platsen.

• Skapa plats som möjliggör för mindre evenemang.

• Tillskapa en stadskärnenära lekplats på platsen eller i dess närhet.

• Tydliggör platsen som den historiska stadskärnans entré från öster. Synliggör de historiska spå- 
 ren av exempelvis vallgraven och lämning efter österport. Utnyttja denna nivåskillnad i gestalt- 
 ningen.

Följduppdrag

Detaljplanläggning för området som helhet samt framtagande av gestaltningsförslag för de offentliga 
ytorna pågår.

Ta fram ett konstprogram för platsen. Utformning av allmän plats samt möblering av densamma ska 
inbegripa konstnärlig gestaltning.
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Utredning offentlig mötesplats

Namn

KATTEGATT

Följduppdrag

Utredning krävs. Många intressen och funktioner gör anspråk på platsen och fördjupad analys krävs för 
att specificera hur intressena sa vägas ihop och vad som ska prioriteras. För Kattegatt gäller att planer-
na för förbättrad kollektivtrafik i öst-västlig riktning ska planeras tillsammans med ett förstärkt stråk 
för gående i nord-sydlig riktning, mellan Kattegattområdet och stadskärnan. Hållplatsläge för bussen 
ska ingå som en del av denna utveckling. Barriäreffekten av Slottsjordsvägen ska tonas ned så långt det 
är möjligt. Samtidigt behövs länken för att skapa tillgänglighet för motortrafiken och i framtiden är det 
möjligt att stombusslinjerna trafikerar här i egen fil. Mötesplatsen blir viktig för nya bostadsområden 
och för befintliga skolverksamheter.
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Utredning offentlig mötesplats

Namn

RESECENTRUM

Riktlinjer för utveckling

Förutom för att underlätta för hållbara transporter, till, från och inom kommunen ska området bidra 
till att stärka kommunens identitet utåt, till de många förbipasserande resenärerna längs med Västkust-
banan. Halmstad stationsområde kommer även bli en viktig destination vid ankomst till staden och det 
första mötet med staden och behöver göras tryggt och attraktiv för de resenärer som varje dag byter 
transportslag vid knutpunkten.

Omsorgen och utformningen av om områdets nya offentliga platser är viktig. Platserna är första mötet 
med Halmstad. De ska vara platser att passera och att uppehålla sig på.

Gestaltningen av Stationsstaden och resecentrum ska annonsera och symbolisera Halmstad som stad 
kommun och huvudort i Halland. Detta gäller både bebyggelse, offentliga platser och grönstruktur 
samt konstnärlig gestaltning.

Det offentliga rummet formas, definieras och integreras med infrastruktur. Planerade mötesplatser 
och publika platser på vardera sidan om spåret - framförallt den nya resecentrumbyggnaden i öst vid 
Laholmsvägen och gamla stationen i väst, tillsammans med mindre platserna - utgör målpunkter och 
noder i den nya strukturen.

Mötesplatser och aktivitetsytor placeras framförallt i anslutning till passagerna som går över och under 
järnvägen för att skapa trygga miljöer med liv och rörelse. Planerade lokaler och bostäder aktiverar 
publika rum kvällstid vilket skapar ett mer levande stadsrum.

Följduppdrag

Vid detaljplanläggning för området tas gestaltningsförslag för de offentliga ytorna fram.

Underlagsmaterial

Strukturplan för resecentrum och stationsområdet i Halmstad, Stationsstaden, 2021.
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Utredning offentlig mötesplats

Namn

NYHEM

Följduppdrag

Utredning pågår. Många intressen och funktioner gör anspråk på platsen och fördjupad analys krävs 
för att specificera hur intressena sa vägas ihop och vad som ska prioriteras. Under samrådsperioden 
tas idéskiss och förslag på struktur fram för att testa genomförbarheten. För Nyhem gäller att platsen 
ska ingå i en centrumbildning och därmed förstärka Nyhems centrum. Hållplatsläge för bussen ska 
ingå som en del av denna utveckling. Barriäreffekten av Laholmsvägen ska tonas ned så långt det är 
möjligt. Samtidigt behövs länken för att skapa tillgänglighet för motortrafiken och i framtiden ser vi att 
stombusslinjerna trafikerar här i egen fil. Redan idag korsar personer, kanske framförallt gymnasielever 
Laholmsvägen frekvent och ambitionen bör vara att förbättra, trafiksäkra och befästa ett redan befint-
ligt och ianspråktaget gångstråk.
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Grönstruktur

Stadskärnan och centrum har värdefulla grönområden och parker. Närhet, tillgång, förbättrad kvalitet 
och sammanhållen grönska är ledorden när grönstrukturen utvecklas i ett växande centrum. Förutom 
god tillgång till kvalitativa parker och grönområden i centrum, ska även sambanden mellan dem och 
kopplingar mot större sammanhängande naturområden belägna strax utanför centrum stärkas. Gröna 
ytor och parker tillsammans med stråken som bär det gröna är viktiga för att centrum ska vara attraktiv 
att röra sig i och ha god tillgång till rekreation.

Parker och grönområden i centrum utformas mångfunktionellt. Ytorna ska vara till nytta och glädje för 
människors hälsa och välmående men även för klimatanpassning, fördröjning och rening av dagvatten 
och för att skapa förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv. Grönstrukturen i centrum behövs för att 
gynna alla dessa ekosystemtjänster.

Inre grönstruktur

Med utgångspunkt i vallgravsstråket och de parker som finns i nära anslutning till detta utvecklas en 
inre grönstruktur för centrum. Den grönstruktur som pekas ut binder samman centrums centralaste 
parker och grönområden. Parker och grönområden längs den inre grönstrukturen tillåts bre ut sig, 
synas och inkludera även intilliggande länkar. Länkar mellan parker och grönområden i den inre grön-
strukturen utformas med målbilden att upplevelsen ska vara grön och göra det gröna sammanhanget 
läsbart som helhet.

Fotograf  Anders Andersson
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Stärkt koppling till större natur- och rekreationsområden

Nissan ett viktigt rekreations- och grönstråk och en stor tillgång som promenad- och motionsstråk för 
stadens centrala delar. Nissan har stor potential att ytterligare utvecklas och förädlas som en rekreativ 
resurs. Längs Nissan kopplas också stadens centrala delar samman med kusten och det större samman-
hängande naturområdet Aleskogen. I Centrumutvecklingsplanen och den kommunomfattande över-
siktsplanen pekas utöver Nissan och Aleskogen andra större naturområden och parker ut i centrum 
och i dess närhet; Östra respektive Västra stranden, Galgberget, Rotorps Naturpark och det samman-
hängande parkområdet kring Linehed. Dessa områden är en viktiga som grön resurs för centrum.

Kopplat till de större naturområdena finns även upplevda gröna länkar; gamla banvallen intill Rotorps 
naturpark och ”buffertnatur” intill vägar som Kristian IV:s väg och längs Wrangelsleden. Dessa områ-
den liksom kopplingarna mellan naturområdena är ytor viktiga att bevara och bevaka som tillgängliga 
och i möjligaste mån som upplevda gröna stråk.
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Planeringsinriktningar

• Stärk och utveckla kopplingarna mellan grönområden i centrum och mot större sammanhäng 
 ande naturområden utanför centrum, samt till kusten som en rekreativ tillgång för centrum. 
 
• Parker och grönområden i centrum utformas som mångfunktionella ytor till nytta och glädje   
 för människors hälsa, behov och välmående, klimatanpassning, fördröjning och rening   
 av dagvatten, samt skapa förutsättningar för ett rikt djur och växtliv.

• Gröna stråk i centrum får inte brytas.

• Mängden parker och grönområden ska vara stor nog för att tillgodose ovan beskrivna funktio- 
 ner i en kontinuerligt växande stad.

• Förtätning på park- och grönområden får inte ske i stadsdelar med mindre mängd grönyta än  
 100 kvm grönyta/invånare. (För centrums del omfattar detta samtliga stadsdelar.)

• Vid förtätning inom befintliga områden med hög befolkningstäthet ska tillgången till kvalitativa  
 parker och grönområden säkerställas och andelen grönyta per invånare får inte minska.

• Riktlinjer för avstånd till olika typer av grönområden i centrumområdet är 200 m till park/grö- 
 nområde och tillgång till större sammanhängande park- och naturområde inom 500 m.

• Tillgången och kvaliteten på parker och grönområden stärks dels genom utveckling av befintli- 
 ga områden och vid behov tillskapande av nya områden i delar av centrum med hög andel   
 hårdgjorda ytor.

• Om gröna ytor tas i anspråk för bebyggelse, eller annan användning ska lämpliga kompensa-  
 tionsåtgärder genomföras i närområdet.

• Centrums parker och grönområden ska tillsammans kunna erbjuda en variationsrikedom som  
 tillgodoser skilda behov för människor med olika förutsättningar, bakgrund och i olika skeden i  
 livet.

• I ett allt tätare centrum är det viktigt att som komplement till allmänna parker och grönområ- 
 den säkerställa och tillskapa mindre grönytor och gröna bostadsgårdar både vid mindre   
 förtätningsprojekt och nya bostadsområden.

• Centrums grönstruktur med parker och grönområden ska gynna djur och växtliv, hög biologisk  
 mångfald och bidra till ekosystemtjänster.

• Centrums parker och grönområden ska skötas så att naturvärden inte går förlorade och den   
 biologiska mångfalden ges möjlighet att öka.

• Dagvatten kan med fördel tas tillvara både på allmän platsmark och inom kvartersmark och   
 användas som en resurs och därigenom bidra till minskad dricksvattenanvändning.

• Dagvattenhanteringen i centrum ska om möjligt synliggöras i öppna system och användas som  
 ett tillskott vid utformningen av gator, platser, grönytor och gårdsbildningar.
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Visa centrums grönstruktur i kartan
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Ankarparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

I denna del av centrum kommer befolkningen öka, längs Flygaregatans västra sida pågår byggnation av 
bostäder och ytterligare ett omvandlingsområde – från verksamheter till företrädesvis bostäder – pekas 
ut i centrumutvecklingsplanen. Tillgången till kvalitativa parker och grönområden är förhållandevis 
låg in denna del av centrum. När befolkningen ökar behöver en ökad kvalitet och variation av innehåll 
tillskapas inom de befintliga grönområdena. Kopplingar ska även stärkas mot närliggande större sam-
manhängande naturområden; Aleskogen och västra stranden söder ut, Rotorps naturpark väster ut och 
Slottsparken öster ut.

Parken/grönområdet ska utformas för att klara av att leda skyfallsvatten vidare genom grönstråket mot 
fördröjningsplats. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områdets 
karaktär.

Om delar av parken exploateras eller får annan användning än park, ska kompensationsåtgärder ge-
nomföras. Utgångspunkten är att ny grönyta tillskapas i anslutning till ytan. Alternativt ska kvaliteten på 
ytan förbättras så att ytan utvecklas.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Flygareparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

I denna del av centrum kommer befolkningen öka, längs Flygaregatans västra sida pågår byggnation av 
bostäder och ytterligare ett omvandlingsområde – från verksamheter till företrädesvis bostäder – pekas 
ut i centrumutvecklingsplanen. Tillgången till kvalitativa parker och grönområden är förhållandevis 
låg in denna del av centrum. När befolkningen ökar behöver en ökad kvalitet och variation av innehåll 
tillskapas inom de befintliga grönområdena. Kopplingar ska även stärkas mot närliggande större sam-
manhängande naturområden; Aleskogen och västra stranden söder ut, Rotorps naturpark väster ut och 
Slottsparken öster ut.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Fridhemsparken Brunnsåker

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

I denna del av centrum kommer befolkningen öka, längs Flygaregatans västra sida pågår byggnation av 
bostäder och ytterligare ett omvandlingsområde – från verksamheter till företrädesvis bostäder – pekas 
ut i centrumutvecklingsplanen. Tillgången till kvalitativa parker och grönområden är förhållandevis 
låg in denna del av centrum. När befolkningen ökar behöver en ökad kvalitet och variation av innehåll 
tillskapas inom de befintliga grönområdena. Kopplingar ska även stärkas mot närliggande större sam-
manhängande naturområden; Aleskogen och västra stranden söder ut, Rotorps naturpark väster ut och 
Slottsparken öster ut.

Grönytan ligger i anslutning till Brunnsåkerskola och kan utvecklas för att även kunna användas av 
skolan. Ytan är bullerutsatt, för en ökad användning av ytan kan bulleråtgärder behöva göras.

Parken/grönområdet ska utformas för att klara av att ha skyfallsvatten stående. På denna plats ska 
fördröjningsåtgärder utföras för att vattnet ska samlas upp för en kontrollerad avrinning i ledningsnätet 
när plats finns. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områdets karak-
tär.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Fridhemsparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Parken/grönområdet ska utformas för att klara av att ha skyfallsvatten stående. På denna plats ska 
fördröjningsåtgärder utföras för att vattnet ska samlas upp för en kontrollerad avrinning i ledningsnätet 
när plats finns. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områdets karak-
tär.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Gunillaparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Parken är, och ska utvecklas som en del av Vallgravsstråket.

Istället för dagens parkeringshus ”Radioplan” föreslås ett nytt parkeringshus uppföras i området för 
fd Norra station. Där dagens p-hus är beläget föreslås det istället uppföras flerfamiljshus. Att ersätta 
parkeringshuset i parken med bostäder kan ses som en trygghetshöjande insats vilken ger ”ögon” på 
parken även kvällstid.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Bissmarksgatan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Norre katts park

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Vision

Stadsparken som går från solitär till en integrerad del av livsmiljön.

De centrala delarna av staden bjuder på många fina parker, men Norre katt är kanske den Halmstadborna håller 
närmst hjärtat.

Parken sjuder av liv och har rum och aktiviteter för alla, året om. Det är en grön lunga för både aktivitet och vila.

Genom de inbjudande entréerna och de tydliga rörelsestråken upplevs parken som en del av stadskärnan. Där vallgraven 
sänker sig ned mot Nissan öppnar parken upp och bjuder in vattennärvaron.

Bastionen, Norre port, vallarna och restera av vallgraven lyfter på ett nytt och spännande sätt fram vårt historiska arv 
som den befästa staden. Med väl avvägda nutida tillskott har Bastionen gått från en nedgången bortglömd plats till det 
som vi lyfter fram och vill visa upp!

Bastionen, porten och vallarna är nu en brygga mellan pulsen och handeln i stadskärnan och den gröna oasen Norre 
katts park.
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Riktlinjer för utveckling

• Verktyg för att göra parken till en integrerad del av livsmiljön är att tydliggöra och utveckla dess  
 entréer, verka för publikdragande funktioner, stärka kopplingar mot resten av staden, utveckla  
 platser och intima rum, jobba med de sociala strukturerna och verka för att stadsparken blir en  
 plats för fler än idag.

• Tre gestaltningsprinciper ska följa med genom en omvandlings alla steg; Synliggöra, Koppla   
 och Aktivera.

Synliggöra

• Synliggör de olika historiska lagren.

• Höjdskillnaderna definierar den gamla befästningsstaden.

• Ge möjligheter för att Rotundan och en verksamhet som bidrar till en levande, befolkad och   
 trygg park.

• Lyft fram och utveckla vattennärvaron och dess kvalitet.

• Parken är, och ska utvecklas som en del av Vallgravsstråket.

Koppla

• Utveckla, renodla och tydliggör entréer.

• Utveckla och tydliggör rörelsestråk, runt om och igenom parken. Stråken sammankopplar mål 
 punkter och omgivande stadsstruktur.

• Skapa en ny koppling och rörelsestråk i östvästlig riktning genom ytterligare en gång- och cykel 
 bro över Nissan.

Aktivera

• Utåtriktade verksamheter är viktiga för att levandegöra.

• Befolka ytor och byggnader över en större del av året och dygnet, vilket medverkar till en trygg  
 plats.

• Utveckla rumsligheten, med omväxlande öppet och slutet. Tillskapa varierade typer att sittplat- 
 ser runt om i parken.

• Zonindela för olika funktioner, utan att ta bort möjligheterna för större evenemang.

• Ljussättningen av stadsparken ska bidra till en varierad upplevelse och öka tryggheten.

Parken är en del av Kulturstråk Nissan.

Parken/grönområdet ska utformas för att klara av att fungera som översvämningsyta vid högt vatten 
i Nissan. Parken/grönområdet ska utformas för att klara av att ha skyfallsvatten stående samt att leda 
det vidare. På denna plats ska åtgärder utföras i infrastrukturen för att leda skyfallsvattnet vidare genom 
grönstråket mot Nissan. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områ-
dets karaktär.
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Grönytan ska bevaras i sin helhet.

Underlagsmaterial

En förstudie för stadsparken, med ett helhetsgrepp kring iordningställandet av Bastionen och Norre 
katts park så att de tillsammans blir en levande del av stadsmiljön, finns framtagen och ska ligga som 
underlag vid fortsatt arbete med området.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Slottsparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Parken är, och ska utvecklas som en del av Vallgravsstråket.

Om delar av parken exploateras eller får annan användning än park, ska kompensationsåtgärder ge-
nomföras. Utgångspunkten är att ny grönyta tillskapas i anslutning till ytan. Alternativt ska kvaliteten på 
ytan förbättras så att ytan utvecklas.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Neptunigatan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Landfästet

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Grönområdet är, och ska utvecklas som en del av Kulturstråk Nissan.

Grönområdet ska utformas för att klara av att fungera som översvämningsyta vid högt vatten i Nissan.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Filtparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Parken är, och ska utvecklas som en del av Kulturstråk Nissan.

Parken ska utformas för att klara av att fungera som översvämningsyta vid högt vatten i Nissan.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Trinageltorget

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Kapsylparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Parken är, och ska utvecklas som en del av Kulturstråk Nissan.

Parken utvecklas i samband med utvecklingen av Österskans.

Parken ska utformas för att klara av att fungera som översvämningsyta vid högt vatten i Nissan.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Picassoparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Parken är en del av Kulturstråk Nissan.

Parken utvecklas i samband med utvecklingen av Österskans.

Om delar av parken exploateras eller får annan användning än park, ska kompensationsåtgärder ge-
nomföras. Utgångspunkten är att ny grönyta tillskapas i anslutning till ytan. Alternativt ska kvaliteten på 
ytan förbättras så att ytan utvecklas.

Parken ska utformas för att klara av att fungera som översvämningsyta vid högt vatten i Nissan.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Sinnenas promenad

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Parken är, och ska utvecklas som en del av Kulturstråk Nissan.

Inom området föreslås klimatanpassningsåtgärder.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Teaterparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Parken är, och ska utvecklas som en del av Kulturstråk Nissan.

Parken utvecklas i samband med utvecklingen av Österskans.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Fredrik Ströms gata

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Järnvägsparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Parken är, och ska utvecklas som en del av Kulturstråk Nissan.

I denna del av centrum kommer befolkningen öka, då både Tullkammarkajen och Stationsstaden pekas 
ut som nya områden med en stor andel bostäder. Tillgången till kvalitativa parker och grönområden är 
förhållandevis låg in denna del av centrum. När befolkningen ökar behöver en ökad kvalitet och varia-
tion av innehåll tillskapas inom de befintliga grönområdena.

Järnvägsparken föreslås genomgå en förvandling till en attraktiv stadspark och en grön tyngdpunkt i 
söder för den centrala delen av staden.

Järnvägsparken har en stor utvecklingspotential och utformningen av parken bör möjliggöra en bredd 
och variation av rum för kultur, lek och aktiviteter året runt.

Zonindela parken för olika funktioner, utan att ta bort möjligheterna för större evenemang.

Om delar av parken exploateras eller får annan användning än park, ska kompensationsåtgärder ge-
nomföras. Utgångspunkten är att ny grönyta tillskapas i anslutning till ytan. Alternativt ska kvaliteten på 
ytan förbättras så att ytan utvecklas.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Studentparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

I denna del av centrum kommer befolkningen öka, då Stationsstaden pekas ut som nytt områden med 
bland annat bostäder. När befolkningen ökar behöver en ökad kvalitet och variation av innehåll tillska-
pas inom de befintliga grönområdena.

Kopplingarna från denna del av centrum mot Östra stranden stärks genom planskild korsning under 
järnvägen. Nya passager under/över järnväg samt nya gång- och cykelbroar över Nissan stärker kopp-
lingen väster ut mot Alesskogen och Västra stranden.

Om delar av parken exploateras eller får annan användning än park, ska kompensationsåtgärder ge-
nomföras. Utgångspunkten är att ny grönyta tillskapas i anslutning till ytan. Alternativt ska kvaliteten på 
ytan förbättras så att ytan utvecklas.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Engelbrektsplan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

I denna del av centrum kommer befolkningen öka, då Stationsstaden pekas ut som nytt områden med 
bland annat bostäder. När befolkningen ökar behöver en ökad kvalitet och variation av innehåll tillska-
pas inom de befintliga grönområdena.

Kopplingarna från denna del av centrum mot Östra stranden stärks genom planskild korsning under 
järnvägen. Nya passager under/över järnväg samt nya gång- och cykelbroar över Nissan stärker kopp-
lingen väster ut mot Alesskogen och Västra stranden.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Sysslomansgatan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Denna del av centrum är tättbefolkad och i närområdet planeras för fler flerbostadshus samtidigt som 
tillgången till kvalitativa parker och grönområden är låg. Samtliga gröna ytor inom stadsdelen behöver 
utvecklas, nya tillskapas och gröna kopplingar utvecklas och stärkas.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.

200



111
 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Roskildegatan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Denna del av centrum är tättbefolkad och i närområdet planeras för fler flerbostadshus samtidigt som 
tillgången till kvalitativa parker och grönområden är låg. Samtliga gröna ytor inom stadsdelen behöver 
utvecklas, nya tillskapas och gröna kopplingar utvecklas och stärkas.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Skogabyparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

I denna del av centrum kommer befolkningen öka, då Stationsstaden pekas ut som nytt områden med 
bland annat bostäder. När befolkningen ökar behöver en ökad kvalitet och variation av innehåll tillska-
pas inom de befintliga grönområdena.

Kopplingarna från denna del av centrum mot Östra stranden stärks genom planskild korsning under 
järnvägen. Nya passager under/över järnväg samt nya gång- och cykelbroar över Nissan stärker kopp-
lingen väster ut mot Alesskogen och Västra stranden.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Slåttervägen

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Denna del av centrum är tättbefolkat med en stor mängd flerbostadshus samtidigt som tillgången till 
kvalitativa parker och grönområden är låg. Samtliga gröna ytor inom stadsdelen behöver utvecklas, nya 
tillskapas och kopplingar mot Linehedsparken stärkas.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Söder om Hagelhusparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Denna del av centrum är tättbefolkat med en stor mängd flerbostadshus samtidigt som tillgången till 
kvalitativa parker och grönområden är låg. Samtliga gröna ytor inom stadsdelen behöver utvecklas, nya 
tillskapas och kopplingar mot Linehedsparken stärkas.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Hagelhusparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Denna del av centrum är tättbefolkat med en stor mängd flerbostadshus samtidigt som tillgången till 
kvalitativa parker och grönområden är låg. Samtliga gröna ytor inom stadsdelen behöver utvecklas, nya 
tillskapas och kopplingar mot Linehedsparken stärkas.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Järnvägsgatan/Linnégatan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Denna del av centrum är tättbefolkat med en stor mängd flerbostadshus samtidigt som tillgången till 
kvalitativa parker och grönområden är låg. Samtliga gröna ytor inom stadsdelen behöver utvecklas, nya 
tillskapas och kopplingar mot Linehedsparken stärkas.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Malcusgatan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Denna del av centrum är tättbefolkat med en stor mängd flerbostadshus samtidigt som tillgången till 
kvalitativa parker och grönområden är låg. Samtliga gröna ytor inom stadsdelen behöver utvecklas, nya 
tillskapas och kopplingar mot Linehedsparken stärkas.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Korngatan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Tillgången till kvalitativa parker och grönområden är förhållandevis låg in denna del av centrum. Ökad 
kvalitet och variation av innehåll tillskapas inom de befintliga grönområdena.

Stärkt koppling öster ut mot Arenan. Stärkt koppling väster ut mot stadsdelsparken Linnéparken.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Muraregatan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Tillgången till kvalitativa parker och grönområden är förhållandevis låg in denna del av centrum. Ökad 
kvalitet och variation av innehåll tillskapas inom de befintliga grönområdena.

Stärkt koppling öster ut mot Arenan. Stärkt koppling väster ut mot stadsdelsparken Linnéparken.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Linnéparken

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Linnéparken föreslås expandera mot järnvägen. Utveckla parkens möte med Gamletullsgatan och Lin-
négatan.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Grönyta särskilt viktig att bevara

Namn

Åbergsgatan

Markanvändning

Grönyta som behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta för 
invånarna i centrum. Värdet av ytan kan också vara högsta naturvärde eller en viktig länk i den gröna 
infrastrukturen.

Riktlinjer för utveckling

Centrum är tättbefolkat. Samtliga gröna ytor inom stadsdelen behöver utvecklas, nya tillskapas och 
kopplingar mot Nissan stärkas.

Grönytan ska bevaras i sin helhet.
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Större naturområden

Namn

Alet – Västra stranden

Markanvändning

Befintligt stort grönområde med högt natur- och rekreationsvärde som är viktigt för centrumområdet.

Beskrivning

Utgör tillsammans ett större naturområde i nära anslutning till centrum. Del av området är naturreser-
vat med mycket höga naturvärden. Många ovanliga arter lever här. Området är väl använt och omtyckt 
strövområdet med höga rekreativa värden.

Riktlinjer för utveckling

Viktig rekreativ tillgång för centrum. Kopplingar mellan centrum och naturområdet ska stärkas. 
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Större naturområden

Namn

Rotorps naturpark

Markanvändning

Befintligt stort grönområde med högt natur- och rekreationsvärde som är viktigt för centrumområdet.

Beskrivning

Anlagt område med ett litet våtmarkssystem, naturlika planteringar och öppna gräsängsytor. Parkens 
många stigar, fotbollsplanen, pulkabacken, lekplatsen och hundrastgården inbjuder till aktiviteter och 
de uppvuxna busk- och trädpartierna ger besökaren upplevelsen av naturvistelse.

Riktlinjer för utveckling

Viktig rekreativ tillgång för centrum. Kopplingar mellan centrum och naturområdet ska stärkas. 
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Större naturområden

Namn

Galgberget

Markanvändning

Befintligt stort grönområde med högt natur- och rekreationsvärde som är viktigt för centrumområdet.

Beskrivning

Rekreationsskog som är ett av Halmstads viktigaste natur- och rekreationsområden. Galgberget är ett 
stort skogsområde med många stigar, utsiktsplats och markerad ridled. Områdets naturvärden är högt 
liksom områdets värde som rekreationsområde.

Riktlinjer för utveckling

Viktig rekreativ tillgång för centrum. Kopplingar mellan centrum och naturområdet ska stärkas. 
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Större naturområden

Namn

Strandskog längs Nissan vid Laxön, inklusive skog vid Folkparken

Markanvändning

Befintligt grönområde med högt natur- och rekreationsvärde som är viktigt för centrumområdet.

Beskrivning

Området sträcker sig längs Nissans södra strand och omfattar även skogsparti vid Folkparken. Strand-
skogen består av gammal ädellövskog med påtagligt naturvärde och fynd av bla orkidéer. Längs ån lö-
per en omtyckt och välanvänd stig och flera andra stigar genomkorsar området. I norr ansluter området 
till Frennarpsskogen, avskiljs genom Frennarpsvägen.

Riktlinjer för utveckling

Viktig rekreativ tillgång för centrum. Kopplingar mellan centrum och naturområdet ska stärkas. 
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Större naturområden

Namn

Frennarpsskogen

Markanvändning

Befintligt stort grönområde med högt natur- och rekreationsvärde som är viktigt för centrumområdet.

Beskrivning

Större skogsområde med tall och ek mellan bostadsområdena Frennarp och Furet. I området finns 
många välanvända stigar och mindre bäckar. Området ansluter i väster till strandskogen längs Nissan 
vid Laxön och Folkparken. Utgör en viktig del i stadens yttre ring av park- och grönområden samt 
naturområden. Frennarpsskogen ingår i den sammanhängande grönstruktur som kopplar ihop Galg-
bergets bok- och ekblandskogar från väster till öster och vidare söder ut till tallskogen vid Sannarp och 
Linnehedsparken.

Riktlinjer för utveckling

Viktig rekreativ tillgång för centrum. Kopplingar mellan centrum och naturområdet ska stärkas. 
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Större naturområden

Namn

Linehedsparken, Östergårdsparken och Andersbergsparken

Markanvändning

Befintligt stort grönområde med högt natur- och rekreationsvärde som är viktigt för centrumområdet.

Beskrivning

Utgör tillsammans med Andersbergsparken och Östergårdsparken ett större sammanhängande park- 
och grönområde av stor vikt för de östra delarna av Halmstad. Parkens stora gräsytor med planterade 
träd, omfattande gångsystem, utegym, amfiteater och lekplats har stora värden för vardagsrekreation, 
lek och motion.

Riktlinjer för utveckling

Viktig rekreativ tillgång för centrum. Kopplingar mellan centrum och parken ska stärkas. 
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Större naturområden

Namn

Östra stranden

Markanvändning

Befintligt stort grönområde med högt natur- och rekreationsvärde som är viktigt för centrumområdet.

Beskrivning

Populär och barnvänlig långgrund badstrand. I anslutning till stranden ligger ett värdefullt dynlandskap 
och innanför detta breder ljungheden ut sig. Del av området ingår i Hagöns naturreservat.

Riktlinjer för utveckling

Viktig rekreativ tillgång för centrum. Kopplingar mellan centrum och naturområdet ska stärkas. 
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Ny grönyta

Namn

Kattegatt

Markanvändning

Ny grönyta. Grönytor behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta 
för invånarna i staden.

Riktlinjer för utveckling

I nya större tillkommande bostadsområden ska gröna miljöer vara en del av områdets utformning. 
Både mindre grönt i anslutning till bostäderna och gemensamma allmänna parkytor behöver tillskapas. 
Tillkommande parkytor ska kopplas till gröna stråk.
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Ny grönyta

Namn

Stadsdelspark Tullkammarkajen

Markanvändning

Ny grönyta. Grönytor behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta 
för invånarna i staden.

Riktlinjer för utveckling

Utveckling av ett större sammanhängande grönområde i anslutning till ny grön koppling.
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Ny grönyta

Namn

Österskans

Markanvändning

Ny grönyta. Grönytor behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta 
för invånarna i staden.

Riktlinjer för utveckling

I samband med en utveckling av Österskans utvecklas de gröna värdena i och omkring Österskans.
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Ny grönyta

Namn

Linnéparken

Markanvändning

Ny grönyta. Grönytor behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta 
för invånarna i staden.

Riktlinjer för utveckling

Linnéparken föreslås expandera mot järnvägen.
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Ny grönyta

Namn

Nyhems torg

Markanvändning

Ny grönyta. Grönytor behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta 
för invånarna i staden.

Riktlinjer för utveckling

Denna del av centrum är tättbefolkat med en stor mängd flerbostadshus samtidigt som tillgången till 
kvalitativa parker och grönområden är låg. Exploatering av ytterligare bostäder i stadsdelen förutsätter 
att nya allmänna gröna ytor för närrekreation kan tillföras.

Parkeringsyta omvandlas till lokalpark.
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Ny grönyta

Namn

Martin Luther

Markanvändning

Ny grönyta. Grönytor behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta 
för invånarna i staden.

Riktlinjer för utveckling

Denna del av centrum är tättbefolkat med en stor mängd flerbostadshus samtidigt som tillgången till 
kvalitativa parker och grönområden är låg. Exploatering av ytterligare bostäder i stadsdelen förutsätter 
att nya allmänna gröna ytor för närrekreation kan tillföras.

Ytan är idag använd för tillfällig förskola. När den tillfälliga förskolan avvecklas ska området ånyo fung-
era som en lokalpark.

224



135
 Centrumutvecklingsplan 2050 - 
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Ny grönyta

Namn

Stureparken

Markanvändning

Ny grönyta. Grönytor behövs för rekreation för att uppfylla mål om närhet, storlek och mängd grönyta 
för invånarna i staden.

Riktlinjer för utveckling

Utveckling av en sammanhängande park på delar av det som är skolområdet för Sturegymnasiet och 
intilliggande kommunal fastighetsmark. Utvecklingen är möjlig då skolverksamheten som bedrivs inom 
området är på gymnasienivå och kraven på tillgång till skolgård är begränsade. Delar av grönytorna i 
området föreslås öppnas för allmänheten och planläggas som park.

Parken ramas in och får sin karaktär av områdets många vackra och kulturminnesmärkta tegelbygg-
nader. Genom en bättre disponering av byggnader och angöringsytor kan yta frigöras till allmän park 
i områdets östra del. På sikt rivs lägre byggnader i områdets centrala delar och ersättas med högre i 
lämpliga lägen. Platsen är i behov av nya tydliga kopplingar både till och genom området. Här ska gåen-
de och cyklister överordnas bil.

Skiss på nästa sida är en inriktning för en utveckling som kan genomföras på sikt i samband med att 
teknisk livslängd för byggnaderna uppnås och verksamheter utvecklas.

225





137
 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Befintlig grön koppling att utveckla

Markanvändning

Gaturum och stråk där det gröna bevakas och utvecklas.

Riktlinjer för utveckling

Befintligt grönt stråk utvecklas för att binda samman olika grönområden för att tillskapa en grön infra-
struktur i bebyggda miljöer.
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Ny grön koppling att utveckla

Markanvändning

Gaturum och stråk där det gröna utvecklas.

Riktlinjer för utveckling

Nytt grönt stråk utvecklas för att binda samman olika grönområden för att tillskapa en grön infrastruk-
tur i bebyggda miljöer.
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Kulturstråk Nissan

Namn

Kulturstråk Nissan

Markanvändning

Identitetsskapande stråk

Riktlinjer för utveckling

Utveckla i Nissan i Kulturstråk Nissans anda. Kulturstråket ska ge förutsättningar för och bidra till 
möten, aktiviteter och upplevelser längs Nissan.

Miljöerna vid Nissan ska utvecklas främst för allmänna funktioner.

Vattnets närvaro i centrum kan förstärkas ytterligare genom ett väl utformat och sammanhängande 
Nissanstråk. Längs Nissan kopplas också stadens centrala delar direkt och sömlöst med kusten; västra 
stranden och intilliggande naturområde Aleskogen. Läs vidare resonemang i kapitel Grönstruktur.

Förutsättningar för utveckling

Nya broar över Nissan är en förutsättning för att skapa en sammanhängande rekreations-loop läng 
vattnet.

Underlag

Kulturstråk Nissan, 2017
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Klimatanpassning

Klimatförändringarna påverkar hela samhället, från människors hälsa och våra ekosystem till byggna-
der och infrastruktur. Halmstad påverkas av klimatförändringarna redan idag, med ökad nederbörd, 
extrema havsvattennivåer, förändrade flöden i vattendrag och värmeböljor som följd. Framåt förväntas 
påverkan eskalera och extrema händelser som översvämningar och värmeböljor återkomma oftare.

Centrumutvecklingsplanen ska dels medverka till att minska klimatpåverkan dels föreslå hur centrum 
kan anpassas och skyddas från den klimatpåverkan vi ser redan i dag och förväntar oss framåt. Klima-
tanpassningsarbetet innebär att centrum utformas för att minska sårbarheten och påverkan på miljön 
och människan. Anpassningsåtgärderna ska bli ge mervärde och bli ett tillskott i både stadsmiljön och i 
de gröna miljöerna i centrum.

Klimatanpassningsarbetet och åtgärder som berör centrum fokuseras på skydd mot översvämningar 
från Nissan och havet samt utformning av centrum för att minska effekter av höga temperaturer och 
skyfall.

Säkra centrum mot översvämningar från havet och Nissan

Stadens allra centralaste delar har, med sin månghundraåriga historia, stor betydelse för hela kommunen 
och regionen, och har unika värden som inte kan ersättas någon annan stans. I centrum finns befintlig 
bebyggelse med kulturhistoriska värden, vägar, järnväg och broförbindelser, teknisk infrastruktur och 
andra samhällsviktiga verksamheter som är avgörande för staden och kommun som helhet, både nu 
och i framtiden. 
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Stadens geografiska läge vid havet och intill Nissan gör centrum extra utsatt för översvämningar vilket 
innebär stora utmaningar. För att möjliggöra utveckling av centrum och trygga samhällsviktiga funktio-
ner behöver området skyddas från översvämningar från vattendrag och hav.

Centrumutvecklingsplanen sträcker sig mot år 2050, men även behovet av mark för framtida klimat-
anpassningsåtgärder, efter år 2050 regleras i planen. På grund av den begränsade kunskap om klimat-
förändringarna som finns efter år 2100 består skyddsstrategin i centrum av två steg. Det första steget 
innebär byggnation av inre kajskydd som dimensioneras för en nivå +3,15 m, motsvarande högsta 
beräknande vattenstånd runt år 2070. Kajskydden består av vallar där plats finns och smalare skydd där 
det är ont om plats. I steg två finns det möjlighet att höja skydden och som alternativ möjlighet att an-
lägga ett storskaligt barriärskydd för en lösning som fungerar mot år 2200. Kajskydd eller barriärskydd 
i steg två dimensioneras för en nivå +5,0 m, motsvarande högsta uppskattade vattenstånd år 2200.

Reservat för klimatskydd med plats för murar, vallar eller översvämningsytor pekas ut i planen för att 
säkra att marken inte får annan användning som riskerar att hindra tillkomsten av klimatanpassningsåt-
gärderna på längre sikt. För några av sträckorna behöver murar och/eller vallar  anläggas redan nu då 
marknivåer inom vissa delar längs Nissan ligger under dagens beräknade högsta vattenstånd och riske-
rar att översvämmas vid en extremhändelse. Andra delar av sträckan längs med Nissan har en marknivå 
som gör att skydd behöver anläggas först runt år 2050.

Mångfunktionella gröna ytor

Parker och grönområden i centrum bör ha en bredd på sin funktion. Förutom att fungera som rekreati-
va miljöer för boende och besökare ska centrums grönstruktur ge förutsättningar för biologisk mång-
fald och bidra till ekosystemtjänster.

En allt viktigare ekosystemtjänst är hur gröna miljöer kan bidra till att mildra effekterna av klimatför-
ändringarna och ge utrymme till klimatanpassningsåtgärder i en allt tätare stad. Vissa parker och grön-
områden i centrum behöver utformas för att även fungera som uppsamlingsytor vid skyfall eller högt 
vattenstånd.

    

Täta stadsmiljöer med hög andel hårdgjorda ytor kan bilda så kallade värmeöar, de hårdgjorda ytorna 
i staden förstärker effekterna av långvarig värme, och påverka människors hälsa. Även byggnaders ut-
formning med material, kulörer och höjder kan påverka värmen en tät stadsbyggnation.

För att motverka värmeöar finns ett ökat behov av skugga i urbana miljöer som ger skydd från solen 
under varma dagar. Tillgången till grönska och vatten i centrums urbana miljö bidrar till värmedämp-
ning och jämnare luftfuktighet vilket skapar behagligare klimat för människor, djur och växtliv.
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Planeringsinriktningar

• Halmstads centrum, och dess samhällsviktiga funktioner, skyddas mot framtida översvämningar  
 som följer av höjda havsnivåer samt extremflöden i Nissan.

• Klimatanpassningsåtgärderna ska anläggas adaptivt. I ett första skede anläggs skydd som anpas- 
 sas till högsta beräknade havsvattennivå år 2070 som därefter kan byggas på för att klara nivåer  
 år 2100 alternativt kompletteras med ett yttre storskaligt barriärskydd för en nivå motsvarande  
 högsta uppskattade vattenstånd år 2200.

• Klimatanpassningsåtgärderna i centrum ska tillföra ett mervärde. Längs Nissan utformas dessa  
 så att de upplevs som ett positivt tillskott i det offentliga rummet samt medger god tillgänglig- 
 het till kajpromenaden.

• Parker och grönområden ska utformas som mångfunktionella ytor till nytta och glädje för  
 klimatanpassning, människors hälsa och välmående samt skapa förutsättningar för ett rikt djur  
 och växtliv.

• Utrymme för hantering av skyfall, dagvatten samt höga vattenstånd i hav och vattendrag ska   
 finnas i ett allt tätare centrum.

• Grönska som värmedämpning behövs i ett varmare klimat i centrums urbana miljö.

Underlagsmaterial/läs mer

Översvämningssäkring Halmstads centrum - Konsekvensutredning, kostnadsberäkning och tidplan för 
skydd av Halmstads centrum, 2020.

Kommunstyrelsens plan för klimatanpassning, samrådsversion 2021:
https://www.halmstad.se/halmstadvaxer/klimatanpassning
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Visa föreslagna reservat för klimatanpassningsåtgärder i kartan
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Söder till hamnen

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Delvis sammanfaller reservatet för klimatanpassningsåtgärder med reservat för väg - vilka fortsättnings-
vis ska planeras tillsammans.

Centrumutvecklingsplanen sträcker sig mot år 2050, men även behovet av mark för framtida klimat-
anpassningsåtgärder, efter år 2050 regleras i planen. På grund av den begränsade kunskap om klimat-
förändringarna som finns efter år 2100 består skyddsstrategin i centrum av två steg. Det första steget 
innebär byggnation av inre kajskydd som dimensioneras för en nivå +3,15 m, motsvarande högsta 
beräknande vattenstånd runt år 2070. Det är denna höjd på åtgärder som anges i texten nedan. I steg 
två finns det möjlighet att kunna höja åtgärderna eller möjlighet att anlägga ett storskaligt barriärskydd 
för en lösning som fungerar mot år 2200.

Längs denna delsträcka av centrums klimatanpassning föreslås att en vall anläggs på havssidan av den 
planerade vägen på söder. Genom att förlägga vallen utanför vägen kan såväl söders bebyggelse som 
den planerade vägen skyddas mot översvämning från havet.
I höjd med reningsverket, strax utanför centrumutvecklingsplanens planområde, möjliggörs för två 
alternativa sträckningar.

Åtgärdernas höjd beror på valet av långsiktig skyddsstrategi för Halmstad. Vallen på söder behöver vara 
maximalt cirka 0,65 meter högre än dagens marknivå och åtgärden öster om Nissan maximalt cirka 1,5 
meter för att säkerställa en skyddsnivå för år 2070. Därefter kan åtgärderna behöva byggas på för att 
klara nivåer för år 2200.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Dragvägen

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Längs med Dragvägen föreslås ett murliknande skydd. I muren, som behöver vara 1,2 meter högre än 
dagens marknivå, föreslås ett antal öppningar och passager för att bibehålla tillgängligheten till vattnet. 
Även ett flertal skyfallsöppningar krävs längs med sträckan. Skyddet utformas med fördel så att det 
upplevs som en del av kajpromenadens möblering.

Översvämningsskyddet ska ligga innanför kajpromenaden av dels konstruktionsmässiga skäl, men även 
för att bibehålla känslan av vattenkontakt längs Nissan.

Klimatanpassning av denna delsträcka behöver komma till omgående då det redan idag vid höga vat-
tenflöden/ostadig väderlek riskerar att översvämmas.

Klimatanpassning av denna delsträcka behöver komma till omgående då stadsdelarna innanför redan 
idag, vid höga vattenflöden/ostadig väderlek, riskerar att översvämmas.
Både väg och åtgärder för klimatanpassning behöver utformas så att de inte upplevs som barriärer, utan 
medger god framkomlighet för oskyddade trafikanter från staden till Västra stranden och Alets naturre-
servat. Stor vikt behöver läggas vid att skapa både trygga och trevliga förbindelser. Även en god kopp-
ling mellan Prins Bertils stig och promenadstråket längs Nissan behöver utvecklas.
Vid Fiskaregatan på söder behövs en öppning i klimatskyddet för att möjliggöra en fortsatt framkom-
lighet längs vägen ned till bland annat småbåtshamn och reningsverk. Längs denna sträcka krävs även 
en skyfallsöppning. Öster om Nissan kommer motsvarande öppning i klimatskyddet att krävas för 
Stationsgatan.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Slottet

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Mellan Slottsbron och slottet bedöms översvämningsskyddet behöva komma upp mellan 0,2-0,7 meter 
över dagens marknivå. Då ett förhållandevis lågt skydd behöver komma till vid Slottsplatsen bedöms 
ett alternativ till en mur vara att arbeta med höjdsättning för att integrera skyddet i torgytan och det 
intilliggande kajplanet. Översvämningsskyddet skulle då upplevas som en del av torgytan, snarare än en 
fristående mur.

Förbi Halmstads slott behöver det utredas om det finns möjligheten att använda befintliga konstruk-
tioner/byggnationer/befästningsvallar som översvämningsskydd. Detta kan innebära att stärka den 
befintliga vallen. Särskild hänsyn måste tas till kulturhistoriska, arkeologiska och arkitektoniska värden.

Skyfallsvatten behöver ta sig fram över platsen. Vid ett uppförande av en mur behöver en skyfallsöpp-
ning komma till, samt även öppningar för att tillgängliggöra kajpromenaden och Nissan.

Klimatanpassning av denna delsträcka behöver komma till omgående då det redan idag vid höga vat-
tenflöden/ostadig väderlek riskerar att översvämmas.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Hamngatan söder

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Längs Hamngatan föreslås ett murlikande skydd.

Översvämningsskyddet ska ligga innanför kajpromenaden, uppskattningsvis 8-9 meter, av dels kon-
struktionsmässiga skäl, men även för att bibehålla känslan av vattenkontakt längs Nissan.

I muren, som behöver vara 0,9 meter högre än dagens marknivå, föreslås ett antal öppningar för att 
bibehålla kontakten med kajpromenad och Nissan. På sträckan krävs även en skyfallsöppning. Skyddet 
utformas med fördel så att det upplevs som en del av kajpromenadens möblering.

Mellan Slottsbron och Österbron finns en parkeringsyta som kan komma att stå i konflikt med över-
svämningsskyddet. Kajkonstruktionen medger inte att skyddet förläggs för nära kajkanten, vilket inne-
bär att skyddet kan behöva löpa över denna yta.

Vid Slottsbron föreslås översvämningsskyddet vinklas västerut till det når högre marknivåer. Här behö-
ver framkomligheten längs Nissanstråket vidare mot Söder säkras.

Klimatanpassning av denna delsträcka behöver komma till omgående då det redan idag vid höga vat-
tenflöden/ostadig väderlek riskerar att översvämmas.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Hamngatan norr

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Längs Hamngatan föreslås ett murlikande skydd.

Översvämningsskyddet ska ligga innanför kajpromenaden, uppskattningsvis 8-9 meter in, främst av 
konstruktionsmässiga skäl, men även för att bibehålla känslan av vattenkontakt längs Nissan.

I muren, som behöver vara 0,3 meter högre än dagens marknivå, föreslås ett antal öppningar för att 
bibehålla kontakten med kajpromenad och Nissan. På sträckan krävs även en skyfallsöppning. Skyddet 
utformas med fördel så att det upplevs som en del av kajpromenadens möblering.

Norr om Österbro finns en trädallé som behöver tas hänsyn till vid detaljutformning av skyddet.

Klimatanpassning av denna delsträcka behöver, på grund av gatans höjd, komma till först närmare år 
2050.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Norre katts park

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Klimatanpassningsåtgärden för delsträckan längs Norre katts park innebär att den gröna ytan ska klara 
av att fungera som översvämningsyta vid högt vatten i Nissan.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Hallands konstmuseum

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Klimatanpassningsåtgärder för delsträckan längs Hallands konstmuseum innebär att den gröna ytan 
framför muséet ska klara av att fungera som översvämningsyta vid högt vatten i Nissan.

240



151
 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Klimatanpassningsytor hav

Namn

Landfästet

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Klimatanpassningsåtgärden för delsträckan längs Landfästet innebär att grönområdet ska klara av att 
fungera som översvämningsyta vid högt vatten i Nissan.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Filtparken och Kapsylparken

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Filtparken norr om biblioteket föreslås modelleras och eventuellt kompletteras med låg mur i bakkant. 
Skyddet längs denna sträcka behöver vara mellan 1,5-2 meter högre än dagens marknivåer. Parken ska 
klara av att fungera som översvämningsyta vid högt vatten i Nissan.

Biblioteket och före detta musikskolan föreslås skyddas med objektsskydd som monteras upp i händel-
se av översvämning. Om man väljer att uppföra en låg mur i Filtparkens bakkant skulle objektskyddet 
kopplas ihop med detta.

Kapsylparken söder om biblioteket ska klara av att fungera som en översvämningsyta vid högt vatten i 
Nissan.

Klimatanpassning av denna delsträcka behöver komma till omgående då det redan idag vid höga vat-
tenflöden/ostadig väderlek riskerar att översvämmas.

242



153
 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Klimatanpassningsytor hav

Namn

Picassoparken

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

I Picassoparken medger den förhållandevis låga höjdskillnaden på 0,35 meter mellan de befintliga 
marknivåerna i parken och den erforderliga skyddsnivån att det kan vara möjligt att ta upp höjdskill-
naden med markmodellering. Då markmodellering/vall förläggs i parkens bakkant tillåts parken över-
svämmas vid högvatten. En öppning i vallen/markmodelleringen ska kunna fungera som skyfallsöpp-
ning och tillgängliggör cykelvägen genom parken.

Klimatanpassning av denna delsträcka behöver komma till omgående då det redan idag vid höga vat-
tenflöden/ostadig väderlek riskerar att översvämmas.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Slottsbron

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Slottsbron föreslås förses med tillfälligt översvämningsskydd vilket monteras upp i händelse av hög-
vatten, detta innebär att bron inte är körbar vid högvatten. Slottsbron är idag en viktig länk för fram-
komlighet i staden, men är på grund av sin konstruktion och låga höjd svår att klimatssäkras på ett 
sätt som gör den farbar vid högvatten. Den nya föreslagna bron på Söder får därmed rollen att säkra 
framkomligheten i staden vid högvatten.

Redan idag riskerar Slottsbron att översvämmas vid höga vattenflöden/ostadig väderlek och tillkomsten 
av en ny bro på Söder för att säkra framkomligheten i staden är skyndsam.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Östra förstaden

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Söder om Slottsbron längs med Östra Förstaden föreslås ett murliknande skydd. Muren knyter an mot 
det tillfälliga översvämningsskyddet vid Slottsbron för att skapa en sammanhängande höjdrygg.

Längs muren, som behöver vara 1,2 meter högre än dagens marknivå, behövs ett antal öppningar för 
att bibehålla kontakten med kajpromenad och Nissan. Längs sträckan behövs även en skyfallsöppning. 
Skyddet utformas med fördel så att det upplevs som en del av kajpromenadens möblering.

Översvämningsskyddet ska ligga innanför kajpromenaden av dels konstruktionsmässiga skäl, men även 
för att bibehålla känslan av vattenkontakt längs Nissan.

Klimatanpassning av denna delsträcka behöver komma till omgående då det redan idag vid höga vat-
tenflöden/ostadig väderlek riskerar att översvämmas.
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Klimatanpassningsytor hav

Namn

Slottsbron

Markanvändning

Mark för klimatanpassningsåtgärder.

Riktlinjer för utveckling

Slottsbron föreslås förses med tillfälligt översvämningsskydd vilket monteras upp i händelse av hög-
vatten, detta innebär att bron inte är körbar vid högvatten. Slottsbron är idag en viktig länk för fram-
komlighet i staden, men är på grund av sin konstruktion och låga höjd svår att klimatssäkras på ett 
sätt som gör den farbar vid högvatten. Den nya föreslagna bron på Söder får därmed rollen att säkra 
framkomligheten i staden vid högvatten.

Redan idag riskerar Slottsbron att översvämmas vid höga vattenflöden/ostadig väderlek och tillkomsten 
av en ny bro på Söder för att säkra framkomligheten i staden är skyndsam.
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Klimatanpassningsytor skyfall

Namn

Alevallen

Markanvändning

Mark som ska kunna användas för skyfallshantering.

Riktlinjer för utveckling

Skyfall inträffar då stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall faller ett intensivt regn som översti-
ger ledningsnätens kapacitet och som orsakar betydande avrinning på markytan. Avrinningen måste ske 
kontrollerat för att minska översvämningsrisken på den bebyggda miljön. På denna plats ska fördröj-
ningsåtgärder utföras för att vattnet ska samlas upp för en kontrollerad avrinning i ledningsnätet när 
plats finns. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områdets karaktär.
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Klimatanpassningsytor skyfall

Namn

Flygaregatan

Markanvändning

Mark som ska kunna användas för skyfallshantering.

Riktlinjer för utveckling

Skyfall inträffar då stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall faller ett intensivt regn som översti-
ger ledningsnätens kapacitet och som orsakar betydande avrinning på markytan. Avrinningen måste ske 
kontrollerat för att minska översvämningsrisken på den bebyggda miljön. På denna plats ska åtgärder 
utföras i infrastrukturen för att leda skyfallsvattnet vidare genom grönstråket mot fördröjningsplats. 
Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områdets karaktär.
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Klimatanpassningsytor skyfall

Namn

Fridhemsparken

Markanvändning

Mark som ska kunna användas för skyfallshantering.

Riktlinjer för utveckling

Skyfall inträffar då stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall faller ett intensivt regn som översti-
ger ledningsnätens kapacitet och som orsakar betydande avrinning på markytan. Avrinningen måste ske 
kontrollerat för att minska översvämningsrisken på den bebyggda miljön. På denna plats ska fördröj-
ningsåtgärder utföras för att vattnet ska samlas upp för en kontrollerad avrinning i ledningsnätet när 
plats finns. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områdets karaktär.
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Klimatanpassningsytor skyfall

Namn

Norre katts park

Markanvändning

Mark som ska kunna användas för skyfallshantering.

Riktlinjer för utveckling

Skyfall inträffar då stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall faller ett intensivt regn som översti-
ger ledningsnätens kapacitet och som orsakar betydande avrinning på markytan. Avrinningen måste ske 
kontrollerat för att minska översvämningsrisken på den bebyggda miljön. På denna plats ska åtgärder 
utföras i infrastrukturen för att leda skyfallsvattnet vidare genom grönstråket mot Nissan. Åtgärderna 
ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områdets karaktär.
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Klimatanpassningsytor skyfall

Namn

Slottsparken

Markanvändning

Mark som ska kunna användas för skyfallshantering.

Riktlinjer för utveckling

Skyfall inträffar då stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall faller ett intensivt regn som översti-
ger ledningsnätens kapacitet och som orsakar betydande avrinning på markytan. Avrinningen måste ske 
kontrollerat för att minska översvämningsrisken på den bebyggda miljön. På denna plats ska åtgärder 
utföras i infrastrukturen för att leda skyfallsvattnet vidare genom grönstråket mot Nissan. Åtgärderna 
ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områdets karaktär.
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Klimatanpassningsytor skyfall

Namn

Kapsylparken

Markanvändning

Mark som ska kunna användas för skyfallshantering.

Riktlinjer för utveckling

Skyfall inträffar då stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall faller ett intensivt regn som översti-
ger ledningsnätens kapacitet och som orsakar betydande avrinning på markytan. Avrinningen måste ske 
kontrollerat för att minska översvämningsrisken på den bebyggda miljön. På denna plats ska åtgärder 
utföras för att leda skyfallsvattnet vidare mot Nissan. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella 
och anpassas utefter områdets karaktär.
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Klimatanpassningsytor skyfall

Namn

Östra förstaden

Markanvändning

Mark som ska kunna användas för skyfallshantering.

Riktlinjer för utveckling

Skyfall inträffar då stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall faller ett intensivt regn som översti-
ger ledningsnätens kapacitet och som orsakar betydande avrinning på markytan. Avrinningen måste ske 
kontrollerat för att minska översvämningsrisken på den bebyggda miljön. På denna plats ska en vatten-
pump byggas vid byggnation av klimatskydd längs med Nissan och det ska utföras fördröjningsåtgärder 
för att kunna ta hand om vattnet på ett kontrollerat sätt. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktio-
nella och anpassas utefter områdets karaktär.
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Klimatanpassningsytor skyfall

Namn

Tullkammarkajen

Markanvändning

Mark som ska kunna användas för skyfallshantering.

Riktlinjer för utveckling

Skyfall inträffar då stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall faller ett intensivt regn som översti-
ger ledningsnätens kapacitet och som orsakar betydande avrinning på markytan. Avrinningen måste ske 
kontrollerat för att minska översvämningsrisken på den bebyggda miljön. På denna plats ska åtgärder 
utföras för att leda skyfallsvattnet vidare mot Nissan. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella 
och anpassas utefter områdets karaktär.
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Klimatanpassningsytor skyfall

Namn

Åbergsgatan

Markanvändning

Mark som ska kunna användas för skyfallshantering.

Riktlinjer för utveckling

Skyfall inträffar då stora mängder regn faller på kort tid. Vid skyfall faller ett intensivt regn som översti-
ger ledningsnätens kapacitet och som orsakar betydande avrinning på markytan. Avrinningen måste ske 
kontrollerat för att minska översvämningsrisken på den bebyggda miljön. På denna plats ska fördröj-
ningsåtgärder utföras för att vattnet ska samlas upp för en kontrollerad avrinning i ledningsnätet när 
plats finns. Åtgärderna ska om möjligt vara multifunktionella och anpassas utefter områdets karaktär.
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Stråk och kopplingar

I den attraktiva staden finns plats åt de oskyddade trafikanterna
I en hållbar stad är stråken stadens viktigaste vistelserum. Det ska vara tydligt att i Halmstad planeras 
det utifrån en helhet. Gröna, blåa och gråa stråk är integrerade med varandra och dessa utgör attraktiva, 
trygga och befolkade miljöer.

Motortrafikleder genom stadskärnan skapar inte ett attraktivt centrum och därmed ska all planering 
stödja en minskad genomfartstrafik genom centrum och ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
Halmstads centrum ska utformas på ett sätt som främjar färdsätten gång, cykel, och kollektivtrafik, 
vilket bjuder in till liv och rörelse.

De större vägarna i centrum måste, på sina ställen, skalas ner och mjukas upp för att anpassas till sin 
urbana kontext, vilket beskrivs under kap. Omvandlade gaturum och vägreservat.

Planera för sammanhängande stråk

Mot 2050 planeras sammanhängande stråk och kopplingar som bryter och aktiverar stadens barriä-
rer: Nissan, järnvägen och trafikflödena. Nya kopplingar; underfarter och broar binder samman stråk 
och skapar spännande övergångar mellan stadsrum. Nya broar i form av arkitektoniska stolta tillskott; 
”uppstickande smycken” att orientera sig kring och nya underfarter som likt utmärkande portar öppnar 
upp mellan olika stadsdelar. Att planera i stråk och för aktiverade kopplingar i centrum bidrar till sam-
manhållning och ett större tillgängligt centrumområde för en växande stad.

Centrums geografiska förutsättningar
Nissan är en fantastisk rekreativ tillgång att samla staden kring. Den är också en barriär som begränsar 
möjligheterna att röra sig i centrum, framförallt i de södra delarna. Mot 2050 förbättras stråken längs 
Nissan, på båda sidor, till obrutna rekreationsstråk och möjligheten att korsa Nissan förbättras med nya 
broar. Utvecklingen av Kulturstråk Nissan beskrivs under kap. Synliggöra – Identitetsskapande stråk.

Fotograf  Patrik Leonardsson
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Järnvägen kopplar upp Halmstad mot omvärlden och är en avgörande förutsättning för Halmstads 
framväxt. Stationen mitt i centrum samlar människor från staden och omvärlden. Järnvägen är också en 
barriär som vi idag bara kan korsa säkert på ett fåtal ställen i centrum.

Mot 2050 planerar vi för nya kopplingar som korsar järnvägen och bryter barriären.
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Planera för olika typer av stråk

I centrum behöver stråk förtydligas. Det ska vara tydligt vilken trafikant som har företräde i stråket. För 
gående och cyklister ska det finnas flera typer av stråk att välja mellan. Utgångspunkt för planeringen är 
syftet med resan och olika tempo. Den lycrabeklädda arbetspendlaren vill ha snabb och gen väg, medan 
cyklisten med barn i sakta och vinglig mak efterfrågar något annat. Stråk avsedda för gångfart kräver en 
mer upplevelsebaserad utformning.

Trygghet och säkerhet ska väga tungt i planeringen med syfte att utforma ett jämlikt transportsystem, 
tillgängligt för alla. Trygghet är en upplevelse som skiftar från person till person, känslan kan också 
variera vid olika tidpunkter på dygnet. Att erbjuda ett brett utbud av rörelsestråk skapar valmöjligheter.

Nya kopplingar som möjliggör stärkta stråk

God planering för stadsliv och upplevelse i gångfart i centrum kräver målstyrd trafikplanering och ett 
aktivt arbete med att bryta barriärerna. I Halmstad är ny bro över Nissan med tillhörande gata på Söder 
central i detta sammanhang. Ny gata på Söder med bro över Nissan är nödvändig för att centrum ska 
kunna utvecklas och att bussen ska kunna prioriteras i gaturummet. Planeringen måste gå i takt.

För att bryta barriärerna behövs nya kopplingar som ska bidra till att koppla ihop stråk. De nya kopp-
lingarna utgörs av broar och underfarter. I detta planförslag redovisas de nya kopplingarna med hjälp 
av tidiga skisser. Skisserna är framtaget i ett tidigt skede av planeringen och de ska ses som ett medskick 
till kommande detaljplanering. Fortsatt utredning för att säkerställa genomförbarheten av de nya kopp-
lingarna behövs.

I Halmstads centrala delar behöver vi stärka stråk i alla riktningar. Genom att skapa fler valmöjligheter 
för de oskyddade trafikanterna med inspiration från den klassiska rutnätsplanen, skapas den attraktiva 
staden. Vi spanar bakåt i tiden för att finna inspiration till framtidens planer.

För centrums del handlar stråktänket bland annat om att överbrygga barriärer och att skapa logiska, 
orienterbara stråk som möter upp på båda sidor om barriären, det vill säga järnvägen, de större vägarna 
och Nissan. På sina ställen behöver barriärerna aktiveras genom infrastrukturinvesteringar i form av 
nya kopplingar som bidrar till att stråken blir en god helhet.

Öst-västliga stråk - kompletteras för en bra helhet

I öst-västlig riktning planeras kopplingar för att skapa sammanhållna och attraktiva stråk. Nya kopp-
lingar ska medverka till att stråket fyller sitt syfte, det vill säga att koppla ihop centrumområdet med 
stadsdelar i öster och väster.

Stråken i Öst-västlig riktning består av:

Wrangelstråket
Museistråket
Norre Kattstråket
Biblioteksstråket
Sjukhusstråket

Brostråket
Slottsstråket
Stationsstråket
Sjömansstråket
Söderstråket
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De olika stråken har olika funktion. Genom att tydliggöra vilket trafikslag som ska prioriteras högst i 
vilket stråk, sätts ramarna för utvecklingen utifrån en helhet och ett systemtänk.

De stråk som saknas idag, eller kräver större insatser, är de som beskrivs i detta planförslag och som 
visas i den digitala kartan. Det gäller Museistråket, Norre Kattstråket, Brostråket, Slottstråket, Stations-
stråket, Sjömansstråket och Söderstråket. Här beskrivs stråken och det sätts en riktning för den fortsat-
ta planeringen gällande dragning och funktion. För att stråken ska bli sammankopplade behövs större 
tillkommande infrastruktur i form av nya kopplingar, ny bro och/eller en underfart.

Övriga stråk existerar redan idag men förstärkningar och trimningsåtgärder behövs. Då dessa är av 
mindre karaktär hanteras de inom ramen för kommunens genomförandeplaner såsom Cykelplan och i 
kommande Gångplan.

Nord-sydliga stråk - länkas och läks samman för en bättre helhet

De nord-sydliga stråken är inte lika tydliga och befästa som de öst-västliga. De finns där men de är 
något gömda och lite glömda. Här handlar det mycket om att förbättra, förstärka, komplettera och med 
mindre åtgärder länka samman. Störst är behoven öster om Nissan där utvecklingen genom åren har 
lett till att stråken splittrats upp. Nu behöver vi återskapa rutnätslogiken, förtydliga och lyfta fram.
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Stråken i Nord-sydlig riktning består av:

Även stråk i denna riktning specificeras utifrån funktion, systemtänk och en helhet.

För att koppla ihop de Nord-sydliga stråken behövs inte lika stora infrastrukturinvesteringar som för de 
öst-västliga. I denna riktning rör det sig om smärre- och trimningsåtgärder samt mindre kompletteran-
de länkar för att skapa en god helhet. Därmed visas enbart tre stråk i detta planförslag, Pilefeltsstråket, 
Storgatanstråket och Flygarestråket. Resterande stråk hanteras i kommunens genomförandeplaner så 
som Cykelplan och/eller Gångplan.

Järnvägsleden
Flygarestråket
Skepparestråket
Vallgravsstråket
Storgatanstråket

Strandgatanstråket
Stationsgatanstråket
Bolmensgatanstråket
Pilefeltsstråket
Östra Lyckanstråket
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Planeringsinriktningar

• Överbrygga starka barriärer så som järnväg och Nissan med ytterligare ställen att passera. Skapa  
 starka sammanhängande stråk vidare österut och västerut.

• Planera för tillgängliga och trafiksäkra gångstråk där barriärer överbryggas.

• Planera för att koppla ihop målpunkter och stärk delresor med gång.

• Prioritera gång högt och planera för sammanhängande, trygga, gena och tydliga gångstråk.

• Centrums stråk ska ge alternativa vägval för olika tempo.

• Cykelvägnätet anpassas för olika typer av resor, där supercykelstråk är en planeringsförutsäning.

• Gångstråken utformas efter dess primära syfte och för olika typer av gångresor.

• Halmstads centrum ska utformas på ett sätt som främjar färdsätten gång och cykel, bjuder in  
 till liv och rörelse och som lockar till att uppehålla sig i miljöerna.

• All planering ska stödja minskad genomfartstrafik genom centrum och ökad trafiksäkerhet för  
 oskyddade trafikanter.

• Nya broar ska vara ett identitetsskapande, orienterande och arkitektoniskt tillskott till stads-  
 mijön.

• Nya underfarter ska utformas så att de upplevs som trygga att röra sig igenom. Sikten och   
 orienterbarheten för både fotgängare och cyklister ska vara god.

• Tillkommande passager; broar, underfarter och passager i plan placeras strategiskt och utfomas  
 så att dess mynningar landar i rätt riktning och läge i förhållande till stadens huvudstråk och   
 målpunkter. Passagerna ska integreras som en del av det offentliga rummet och bidra   
 till en levande stadsmiljö.
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Visa stråk, broar och uderfarter i kartan
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Nord-sydliga stråk

Namn

Flygarestråket

Markanvändning

Stråk för fotgängare och cyklister

Riktlinjer för utveckling

Uppsamlande stråk i Brogatans förlängning och en grön koppling mellan Fridhemsparken, parkytorna 
längs Flygaregatan och Aleskogen.

Flygaregatan är en gata med centrumkvaliteter. Träd, gatuparkering, busstrafik och generösa utrym-
men för gång och cykel visar att det är en centrumgata. Äldre och nyare bebyggelse möts. Grönskan är 
tydligt närvarande. Stråket blir en nerv i grönstrukturen och förbinder Fridhemsparken, de två parkom-
rådena vid Flygaregatan och Aleskogen med varandra. Hastigheten är låg och jämn, längs Flygarestråket 
går det lika snabbt att ta sig fram oavsett trafikslag.

Kopplingen mellan Flygaregatan och Aleskogen samt exploateringsområden söder om Slottsjords-
vägen måste förstärkas. Utveckling för att minska Slottsjordsvägens barriärverkan föreslås, se kapitel 
Omvandlade gaturum och vägreservat; Slottsjordsvägen En ny mötesplats föreslås, där busstrafik och 
gångstråk sammanstrålar, se kapitel mötesplatser Kattegattsplatsen.

Förutsättningar för utveckling

• Ny mötesplats och förbättrade passager – Kattegatt

• Samplaneras med klimatanpassning, skyfallshantering
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Nord-sydliga stråk

Namn

Storgatanstråket

Markanvändning

Stråk för fotgängare och cyklister

Riktlinjer för utveckling

Ett av de äldsta stråket genom stadskärnan som marscherar in i stadskärnan över det som förut varit 
vallgrav i Norre Katts park, genom Norre port och fortsätter hela vägen söderut fram till slottet. Som 
gående har rätt till ditt utrymme här.

Storgatanstråket är rakt. Det tar sig in till centrum via Norra vägen, förbi de grova betongpelarna 
under Wrangelsgatan. Längs Norra vägen växlar miljön från trafikintensiv till stadsmässig. När stråket 
når Norre Port blir det tydligt att stadskärnan börjar. Mötesplatsen med hållplats för kollektivtrafiken i 
Norre Katts park markerar entrén. Innanför porten finns det pulserande stadslivet. Storgatan marsche-
rar rakt fram mot Stora torg, rådhuset och slottet. Vid slottet finns en mötesplats, en entrépunkt till 
stadskärnan, där kollektivtrafiken hela tiden slussar folk till och från stadskärnan, och där den mänskli-
ga närvaron ger trygghet dygnet runt. Längs stora delar av stråket anas Nissan, och vid Gula Briggens 
gata syns den låga Stationsbron där turistbåtar angör. Stråket landar vid Söderpiren där det knyts ihop 
med Prins Bertils stig.
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Förutsättningar för utveckling

• Förstärkt entré till centrumområdet i norr där stråket, Norra vägen korsar Norra infarten

• Förstärkt entré till stadskärnan i norr, Norreport

• Förstärkt entré till stadskärnan i söder, Slottsplatsen

• Förstärkt entré till centrumområdet i söder där stråket möter gata på Söder
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Nord-sydliga stråk

Namn

Pilefeltsstråket

Markanvändning

Stråk för fotgängare och cyklister

Riktlinjer för utveckling

Pilefeltsstråket är den ”trebenta gaffeln” som ger förstärkt tillgänglighet till Nyhem. Stråket kopplar 
till hamnen och Östra stranden i söder och till Furulundsskolan, Kristinehed och Östergårdsskolan i 
nordöst. Sturegymnasiet är en nod i stråket. Tillsammans med närheten till högskolan och den direkta 
kopplingen till Nyhemsskolan, blir detta ett stråk där ungdomars mobilitet och trygghet står i fokus, 
men också ett stråk där det gröna ska tillåtas ta större plats.

Stråket silar sig ner genom Nyhem. Med nya kopplingar och nya gröna inslag blir det inbjudande och 
smidigt att röra sig genom Nyhem och mot den nya mötesplatsen, hållplats Nyhem, och passage över 
Laholmsvägen i höjd med Pilefeltsgatan. Centrums inre grönstruktur förstärks för att koppla mot park-
områden i ett område där behovet av grönytor är som störst. Längs Pilefeltsgatan och Margeretagatan 
samsas gående, cyklister och bilister utan att störa varandra eller den omgivande boendemiljön.

Förutsättningar för utveckling

• Ny mötesplats och förbättrad passage – Nyhem

• Ny länk för gång, cykel och grönstruktur genom Nyhem

• Ny koppling – underfart under järnvägen vid Margaretagatan

268



179
 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Öst-västliga stråk

Namn

Museistråket

Markanvändning

Stråk för fotgängare och cyklister

Riktlinjer för utveckling

Museistråket förstärker och förnyar invanda strukturer. Ett stråk i den lite mindre skalan där cykeln 
är det naturliga valet. Förbi Norre Katts park och över Nissan följer stråket den gamla järnvägen med 
milda svängradier. Stråket fortsätter mot Åbergsgatan, där det finns träd, grönska och en utformning 
som välkomnar cyklister och gående, även om lokal biltrafik till bostäderna förekommer. En ny länk 
föreslås, mellan Åbergsgatan och bron över Wrangelsgatan, för att bron över Wrangelsgatan ska knytas 
ihop med Järnvägsbron över Nissan till ett sammanhängande stråk med god orienterbarhet.

Förutsättningar för utveckling

• Ny länk för gång och cykel – mellan Åbergsgatan och befintlig cykelbro över Wrangelsgatan

• Samplaneras med klimatanpassning, skyfallshantering längs Åbergsgatan
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Öst-västliga stråk

Namn

Norre Kattsstråket

Markanvändning

Stråk för fotgängare och cyklister

En länk i centrums inre grönstruktur

Del av stråket används även av motortrafik

Riktlinjer för utveckling

Stråket kopplar ihop Norre Katts park med öster via ny bro över Nissan samt ny planskild passage un-
der järnvägen vid Linnégatan. Stråket sammanfaller delvis med stadens inre grönstruktur och de gröna 
värdena ska förstärkas och utvecklas. Stråket är idealiskt för rekreativa promenader och lugna cykelresor 
inom centrum. Det touchar stadskärnan och kombinerar smidighet med intressanta miljöer. Motortra-
fik från öster leds mot Gamletulls parkeringshus.

Stråkets orienterbarhet för bilister respektive gång- och cyklister stärks genom att trygga och läsbara 
ytor skapas längs Linnégatan. Stråket för motortrafik kopplas upp mot Enslövsvägen, vilket kan ske på 
två sätt. Antingen via en fortsättning av Linnégatan eller via Muraregatan och Snickaregatan. Vad som 
är möjligt behöver studeras närmre. Det är tänkbart att motortrafiken och de oskyddade trafikanterna 
separeras på sträckan mellan Snickaregatan mot och förbi Enslövsvägen mot Nyhem.

För de oskyddade trafikanterna stärks kopplingen öster om Enslövsvägen för att förbättra orienterbar-
heten mot Nyhem. På denna sida av vägen består Linnégatan idag av två körfält för motortrafik, med 
en tydlig separering i form av en grönyta som kan liknas vid en smal parkyta. Nu omvandlas ett av kör-
fälten till yta för gång och cykel. Det återstående körfältet enkelriktas. I samband med denna utveckling
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finns ambitionen att förstärka det gröna stråket mellan dagens körbanor och utöka samspelet med den 
intilliggande parken. Länken blir en del av centrums inre grönstruktur.

Förutsättningar för utveckling

• Ny koppling – gång- och cykelbro över Nissan

• Ny koppling – underfart under järnvägen för samtliga trafikslag längs Linnégatan

• Enkelriktning - del av Linnégatan mellan Enslövsvägen och Järnvägsgatan

• Samplaneras med utveckling av inre grönstruktur på öster genom Nyhem
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Öst-västliga stråk

Namn

Brostråket

Markanvändning

Stråk för fotgängare och cyklister

Riktlinjer för utveckling

Brostråket är det viktigaste stråket för stadsliv som går genom stadskärnan direkt till resecentrum. 
Resecentrum kopplas tydligt och självförklarande mot stadskärnan via Österskans och Fredsgatan. 
Österskans blir en orienterande punkt längs stråket och dess utformning knyter ihop Fredsgatan med 
stadskärnan. Läs mer om Österskans funktion i kapitel om Mötesplatser och Österskans.

Längs delar av stråket finns busstrafik, på vissa sträckor även bil. Alla trafikslag är välkomna, men fot-
gängaren är alltid i fokus. Stråket går via Brogatan, Österbro och vidare mot Fredsgatan. Vid Fredsga-
tan förgrenas stråket och kopplar mot resecentrum men också mot Nyhem och Öster via ny underfart 
under järnvägen.

Stråket kopplar ihop expansiva delar av staden mot stadskärnan. Det stadsmässiga och livliga är ut-
gångspunkten, här är det tryggt året runt, dygnet runt. Avstånden känns korta, då delsträckorna är inne-
hållsrika. Här finns inga tråkiga glapp i upplevelsen av staden. Gator som Repslagaregatan och Lokfö-
raregatan har identifierats som viktiga för att nå Nyhem. Det naturliga gena flödet som finns redan idag 
längs dessa gator ska stärkas genom att ge mer utrymme till gående och cyklister.

I stråkets ytterkanter behöver tryggheten för gående förbättras. Vad som är möjligt behöver utredas. 
I stråkets västra del finns behov av att trygghetssäkra och stärka kopplingen förbi Timmermansleden 
och järnvägsleden. Detsamma är önskvärt i stråkets östra del vid Wrangelsgatan och Enslövsvägen nära 
Arenan. Befintliga gång- och cykeltunnlar behöver utvecklas.
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Förutsättningar för utveckling

• Ny koppling – gång- och cykeltunnel vid Fredsgatan

• Utveckling av Österskans

• Busstrafiken tonas ned och flyttas delvis ut från Brogatan. Söderbro och ny gata på söder är en förut-    
sättning

• Skapas mer utrymme för oskyddade trafikanter längs vissa gator
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Öst-västliga stråk

Namn

Stationsstråket

Markanvändning

Stråk för fotgängare och cyklister

Riktlinjer för utveckling

Stationsstråket är ett nytt stråk som knyter ihop stadens östra och västra stadsdelar, genom Söder, Sta-
tionsstaden och vidare mot Högskoleområdet. Stråket leder till, från och förbi resecentrum men knyter 
även ihop de gröna strukturerna. Stråket är en del av den inre grönstrukturen i den nära och täta staden 
och ambitionen är att gestalta bron med rekreativa och om möjligt gröna inslag för att stärka det gröna. 
På bro vid Stationsparken samsas snabba och gena cykelkopplingar med det gröna promenadstråket.

Genom en mindre komplettering av en gång- och cykellänk på Söder längs med Gula Briggens gata 
mot ny bro vid Stationsparken skapas en helhet. Denna länk skapar ett gent och attraktivt stråk för gå-
ende och cyklister. Stråket förgrenar sig och kopplar mot Slottsjordvägen men också mot Alet. Genom 
en mindre komplettering av gång- och cykelväg via Gentoftevägen skapas helhet och stråket förstärks 
västerut. En gång- och cykelväg öppnas upp för allmänheten mellan Kopparmöllevägen och Gentofte-
vägen.

Stråket knyter samman centrums gröna ytor på båda sidor av Nissan; Stureparken, Studentparken, Sta-
tionsparken och Slottsparken. Önskan är att gångtrafiken leds genom Slottsparken och följer Vallgravs-
stråket ner till Nissan på den västra sidan.

Stråket går igenom områden där det planeras för utveckling. Därför är det extra viktigt med helhetssyn. 
Stråket behöver beaktas och förbättras i alla projekt och detaljplaner längs vägen. Många pusselbitar 
behövs för att färdigställa Stationsstråket.
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Förutsättningar för utveckling

• Ny koppling – bro vid Stationsparken

• Ny koppling – järnvägsunderfart med perronganslutningar

• Utrymme för gång- och cykeltrafik längs Gula Briggens gata

• Utrymme för gång- och cykeltrafik längs genom Sturegymnasiet, Sturegatan och Hertig Knutsgatan

• Stärkt koppling förbi slottet, kräver dialog med fastighetsägare

• Stärkt koppling via Gentoftevägen, hänsyn måste tas till Alevallen
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Öst-västliga stråk

Namn

Sjömansstråket

Markanvändning

Stråk för fotgängare och cyklister

Riktlinjer för utveckling

Detta stråk är i stora delar ett nytt stråk. Behov att korsa barriärer uppstår i takt med att staden utveck-
las söderut. För att helt fastslå utformning och läge behövs fördjupade studier. På den västra sidan 
behöver planeringen takta med klimatanpassningsåtgärder och ny väg. På den östra sidan behöver 
planering takta med stadsutvecklingstankarna för Stationsstaden och Tullkammarkajen. Stråket går från 
kust till kust upp genom centrums lite mer urbana delar. För att stråket ska vara möjligt att genomföra 
behövs ny förbindelse över eller under järnvägen samt en bro över Nissan.

Stråket används för att nå stränderna både öster och väster om Nissan både genom promenader och 
genom gen cykling från olika stadsdelar. Stråket ska skapa en naturlig koppling mellan stadsdelarna och 
strandmiljöerna och koppla till Nissan.

Inom bostadsområdena både öster och väster om Nissan behövs åtgärder längs bostadsgator göra strå-
ket mer gångvänligt och orienterbart.

Förutsättningar för utveckling

• Ny koppling över Nissan – bro vid Marinstugan

• Ny koppling förbi järnvägen – passagevid Båtsmansgatan

• Förlängning av stråket österut i Pilefeltsgatans förlängning, hanteras i den fördjupade översiktsplanen 
för Larsfrid och Vilhelmsfelt.

• Utformning och exakt läge hanteras inom utvecklingsprojekten Tullkammarkajen och Stationsstaden.

• Samplanering med klimatskydd och ny gata på Söder

277



188
   

    
 

Öst-västliga stråk

Namn

Söderstråket

Markanvändning

Stråk för alla trafikslag, prioritet bil

Riktlinjer för utveckling

Nytt stråk i staden med fokus på biltrafik. Stråket skapar möjligheter att omfördela motortrafik och 
möjliggör stadsutveckling i centrum. Stråket leds via ny gata på Söder över Nissan med hjälp av Söder-
bro för att fortsätta mot Stålverksgatan och Södra Infarten.

Motortrafiken är påtaglig men utrymmet är så pass generöst att det inte känns påträngande. Tung trafik 
ska undvikas. Längs stråket föreslås motortrafik och gång- och cykeltrafik delvis dela på sig väster om 
Nissan. Cykeltrafik föreslås gena via Amiralsgatan. Personbilstrafiken kopplar i väster upp mot Slotts-
jordvägen och järnvägsleden via en förstärkt koppling. I öster kopplar stråket mot Stålverksgatan. Lokal 
motortrafik fördelas mot Stationsgatan och Margaretagatan medan trafik som inte har centrum som 
målpunkt fortsätter mot Södra infarten. Ny gata på Söder samplaneras med klimatskydd och ny Söder-
bro. I anslutning till klimatskydd väster om Nissan skapas nya gröna gångvägar.

Läs mer om framtida bro under avsnitt Söderbro. Läs mer om vägreservat för gata på Söder i kapitel 
och Omvandlade gaturum och Vägreservat. Här beskrivs utgångspunkter för fortsatt planering enligt 
beslut i KS 210316 §64.

Förutsättningar för utveckling

• Ny bro över Nissan Söderbro med tillhörande gata på Söder

• Anpassning för ny länk vid vägens anslutningspunkter

• Stråket samplaneras med klimatskydd

278



189
 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Bro

Namn

Bro vid Norre Katts park

Markanvändning

Bro för gångtrafik och cykeltrafik

Riktlinjer för utveckling

Del av Norre Kattstråket. Koppling mellan Norre Katts park och Torntorget för vidare färd österut, 
via Linnégatan. Läs mer om Norre Kattstråkets funktion i kapitlet om Stråk.

Bro vid Norre Katts park tar fotgängare och cyklister på gåendes villkor över Nissan. Brons utform-
ning anpassas till såväl den lummiga parken som det stensatta torget och upplevs som en förlängning 
av parkens stigar och cykelvägar.

Fortsatt ska Kulturstråk Nissan hållas sammanhängande. På den östra sidan ska bron ansluta till Torn-
torget. Möjligheten att passera under bron nära Nissan ska studeras i kommande planeringsskeden. På 
den västra sidan ska bron ansluta till promenadstråket längs Nissan. Mitt på Nissan och mitt på bron 
tillåter höjden lägre båtar att passera.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Bro

Namn

Bro vid Stationsparken

Markanvändning

Bro för gång- och cykeltrafik

Riktlinjer för utveckling

Del av Stationsstråket. Läs mer om Stationsstråkets funktion i kapitlet om Stråk. Ny bro avlastar be-
fintlig Slottsbro från gång- och cykeltrafik och därmed görs bedömningen att Slottsbron inte behöver 
breddas.

Bro vid Stationsparken ska vara väl tilltagen, det är lika mycket en plats som en bro. På bron finns 
utrymme för såväl snabb cykeltrafik mot resecentrum som rekreativa promenader. Stationsbron är en 
del av centrums inre grönstruktur och bron ska utformas som en del av detta med rekreativa och gröna 
inslag. Den fortsatta planeringen ska möjliggöra för angöring med turistbåt via bron eller i anslutning 
till densamma.

Kulturstråk Nissan passerar innanför klimatskyddet (streckad linje) för att inte inkräkta på de oskyd-
dade trafikanternas framkomlighet. Bron anläggs med samma höjd över Nissan som Slottsbron. Lägre 
båtar kan passera men bron är inte öppningsbar. Gränsen för mastade fartyg flyttas därmed från Slotts-
bron cirka 300 meter söderut.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Bro

Namn

Bro vid Marinstugan

Markanvändning

Bro för gång- och cykeltrafik

Riktlinjer för utveckling

Del av Sjömansstråket. Ny koppling mellan väster och öster som del av strukturerna kring Tullkam-
markajen och resecentrum. Bron dimensioneras för de gående men cyklister är välkomna. Läs mer om 
Sjömansstråkets funktion i kapitlet om Stråk.

Ansluter till Kulturstråk Nissan. Bron är översvämningsbar och klimatskydd (streckad linje) placeras 
utanför anslutningen. Höjden mitt på bron möjliggör för lägre båtar att passera. Eventuell öppnings-
barhet av bron ska utredas och samspela med öppningsbarheten på Söderbro.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Bro

Namn

Bro i söder

Markanvändning

Bro för alla trafikanter, prioritet bil

Riktlinjer för utveckling

Bron över Nissan är en del av Söderstråket. Bron skapar en ny central koppling i staden för alla tra-
fikslag. Bron ger utblickar över hamn, hav och stad. Läs mer om Söderstråkets funktion i kapitlet om 
Stråk.

Bro i söder ska vara ett attraktivt alternativ för bilister och även för cyklister som ska ta sig förbi stads-
kärnan. Bron ska erbjuda personbilister bättre framkomlighet än Slottsbron. Bron är avsedd för per-
sonbilstrafik och är en lokal länk. Genomfartstrafik och tung trafik ska undvikas. Läs mer om vägreser-
vatet för framtida bro med tillhörande gata på Söder under avsnitt och Vägreservat och Omvandlade 
gaturum. Här beskrivs utgångspunkter för fortsatt planering enligt beslut i KS 210316 §64.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Bro

Namn

Perronganslutning resecentrum norra

Markanvändning

Gångbro med perronganslutningar

Riktlinjer för utveckling

Bro för gångtrafikanter och del av kollektivtrafiksystemet. Bron med perronganslutningar skapar bra 
bytesmöjligheter för kollektivtrafikresenärer. Bron utformas inte för cykeltrafik utan passerande cyklis-
ter hänvisas till befintlig cykelbana längs med Laholmsvägen.

Bron är en integrerad del av resecentrum och detaljplaneras inom ramen för Stationsstaden. Bron kom-
binerar komfort för resenären med en arkitektur som drar blickar till sig. Utformningen tillåter siktlinjer 
som slussar och orienterar nya besökare mot stadskärnan. Flödet blir lätt, logiskt och visuellt läsbart via 
gångbron över Laholmsvägen med direkt koppling mot Fredsgatan.

Förutsättningar för utveckling

Samplanering med Trafikverket och Region Halland.
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Underfart

Namn

Linnégatan under järnvägen

Markanvändning

Underfart för samtliga trafikslag

Riktlinjer för utveckling

Underfarten är en del av Norre Kattstråket. Läs mer om Norre kattstråkets funktion i kapitlet om 
Stråk.

Underfart för alla trafikslag. Linnégatan övergår från gata till vägtråg för att åter bli gata. Med sitt cen-
trala läge blir underfarten också en port. Underfarten utformas med generösa mynningar. På den södra 
sidan utformas tråget med mur och på den norra sidan ansluter slänter, trappor och växtlighet som 
skapar luft och rymd i tunneln.

Bredden i tunneln dimensioneras för två körfält för motortrafik samt gång- och cykelbana på båda 
sidor. Räddningstjänstens fordon är dimensionerande och i tidig skiss har behov av bredd identifierats 
till 15 meter. Nässjögatan stängs mot Linnégatan. På den norra sidan ansluts intilliggande kvartersmark 
och park med trappor och slänter. Hela sträckan mellan Gametullsgatan och Bryngelshusgatan berörs 
av vägtrågets förändrade höjder. Från Linnégatan ska bilister enkelt hitta till Gamletullsgaraget där de 
tryggt kan lämna bilen för fortsatt färd till fots in i stadskärnan.

Förutsättningar för utveckling

Samplanering med Trafikverket.
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Underfart

Namn

Fredsgatan under järnvägen

Markanvändning

Underfart för gång och cykel

Riktlinjer för utveckling

Del av Brostråket. Läs mer om Brostråkets funktion i kapitlet om Stråk.

Tunneln under järnvägen är en port till stadskärnan som är trygg, aktiv och attraktiv året runt, dygnet 
runt. Kopplingen binder samman staden. Underfarten är väl tilltagen och miljön kring trappor och 
ramper är luftig, bred och inbjudande. Tillkommande bebyggelse på platsen ska utredas för att skapa 
fler ögon på platsen.

Exakt utformning specificeras i detaljplan som tas fram inom ramen för Stationsstaden. Då koppling-
en är en av de viktigaste länkarna för gång- och cykeltrafik i hela Halmstad ska sikt, trafiksäkerhet och 
upplevdtrygghet väga tungt i den fortsatta planeringen. Tunneln ska få ta sin plats. Anslutningarna i 
båda ändar görs så smidiga som möjligt och ledningen genom tunneln ska vara tydlig.

Förutsättningar för utveckling

Samplanering med Trafikverket.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Underfart

Namn

Perronganslutning resecentrum södra

Markanvändning

Underfart för gång och cykel med perronganslutningar

Riktlinjer för utveckling

En integrerad del av resecentrum, samtidigt som kopplingen är en del av Stationsstråket. Läs mer om 
Stationsstråkets funktion i kapitlet om Stråk.

Bredgatans passage under järnvägen är en central länk i transportsystemet. En utmaning är att göra 
underfarten trygg och tillgänglig för fotgängare och tågresenärer, men samtidigt tillåta relativt snabb 
cykeltrafik igenom. Utformning specificeras i detaljplan som tas fram inom ramen för stationsstaden. 
Tunneln ska få ta sin plats, även om anslutningarna måste krökas för att få plats och omvägar är ound-
vikliga. Anslutningarna i båda ändar göras så smidiga som möjligt och visuell ledningen genom under-
farten tydlig. Tillkommande bebyggelse på platsen ska utredas för att skapa fler ögon på platsen.

Förutsättningar för utveckling

Samplanering med Trafikverket och Region Halland.
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Underfart

Namn

Båtsmansgatan förbi järnvägen

Markanvändning

Gång- och cykelpassage förbi järnvägen

Riktlinjer för utveckling

Ny koppling förbi järnvägen mellan Stationsstaden/Tullkammarkajen och Sture/Högskolan/komman-
de exploatering Larsfrid. Kopplingen är en del av Sjömansstråket. Läs mer om Sjömansstråkets funk-
tion i kapitlet om Stråk.

Kopplingsbehovet har identifierats då staden växer söderut. Passagen planeras som tunnel men kan 
alternativt utformas som bro. Järnvägens funktion väger tungt och kommer att sätta krav på komman-
de utformning. Kopplingen måste utformas med stor omsorg, så att den blir ett tryggt, välanvänt och 
attraktiv alternativ.

Troligtvis ligger denna investering långt fram i tiden. Utformning specificeras i senare skede och behö-
ver samspela med utvecklingstankarna för områden som Stationsstaden, Tullkammarkajen och Larsfrid.

Förutsättningar för utveckling

Samplanering med Trafikverket
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Underfart

Namn

Margaretagatan under järnvägen

Markanvändning

Underfart för samtliga trafikslag

Riktlinjer för utveckling

Underfart för alla trafikslag. Del av Pilefeltsstråket och lokal länk som skapar närhet och knyter sam-
man stadsdelar. Motortrafiken leds mot Knäredsgatan och skapar möjlighet att renodla Margareta-
gatans karaktär, norr om järnvägen, till en villagata. Tung trafik ska undvikas, den hänvisas istället till 
Södra Infarten. Underfarten avlastar, tillsammans med Söderbro och ny gata på Söder, Laholmsvägen 
och skapar en alternativ väg mellan väster och resecentrum. Läs mer om Pilefeltsstråket funktion i 
kapitlet om Stråk.

Bolmensgatan – Kristian IV:s väg utformas som ett öppet vägtråg, med lutningar som bjuder in åt norr 
och en mur åt söder. Befintlig Hemfeldtsgatan – Knäredsgatan övergår till lokal kvartersgata. Margare-
tagatan stängs för genomfartstrafik men fortsatt ska det vara möjligt att passera för gång- och cykeltra-
fik.

För att ytterligare stärka området och koppla ihop Tullkammarkajen och Stationsstaden söder om 
järnvägen med staden kan kopplingen mot underfarten vid Margaretagatan stärkas. Detta görs genom 
ny gata som leder förbi Stationsgatan mot underfarten. Denna nya gata skapar närhet i ett område som 
kommer att utvecklas kraftigt framöver.

Fortsatt utredning behövs och vad som är möjligt att åstadkomma måste studeras närmre. Skissförsla-
get i detta planförslag utgör utgångspunkt för den fortsatta utredningen. Räddningstjänstens framkom-
lighet behöver vägas in i den fortsatta planeringen och så även frågor om ledningsnät.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Förutsättningar för utveckling

• Förutsätter att ”Skånespåret” tas ur bruk

• Samplanering med Trafikverket där olika alternativ för att ersätta befintlig korsning av järnvägen i 
plan behöver utredas, framtagen skiss är ett alternativ.

• Dialog med ledningsägare

• Dialog med räddningstjänsten
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Omvandlade gaturum och vägreservat

I ett gaturum, från fasad till fasad, finns en begränsad yta att disponera. Vad gaturummet ska användas 
till och av vem behöver specificeras och styras. Längs centrums gator ska flera olika trafikslag samsas, 
samtidigt som gatan är en del av det offentliga rummet. Planering måste ske utifrån en helhet, där alla 
transportslag samverkar. I centrum ger trafikens närvaro ögon på platsen, vilket är en styrka för upple-
velsen av trygghet. När trafikmängderna blir för stora och hastigheterna för höga svänger pendeln och 
ger negativ påverkan på upplevelsen.

I en växande stad behöver också vägnätet utvecklas och anpassas till de nya förutsättningarna. Utifrån 
de ambitioner som finns för centrums utveckling, där miljöerna i anslutning till stadskärnan ska utveck-
las behöver vägkapacitet tillföras och barriärer överbryggas. Centrala länkar ska avlastas för att möjlig-
göra en högre prioritering av de hållbara och yteffektiva trafikslagen.

Gaturummets karaktär och funktion ska samspela

På sina ställen behöver trafiklederna kunna ta stora mängder av motortrafik. På andra ställen bör trafik-
lederna tonas ned för att anpassas till dess urbana kontext. Det finns behov av att tydliggöra funktion, 
att våga tänka nytt och omgestalta vissa gaturum i centrum för att göra miljön trevlig att vistas i.

För att tydliggöra sambandet mellan funktion, karaktär och utformning arbetar Halmstads kommun 
efter Livsrumsmodellen. Livsrumsmodellen hjälper oss att tydliggöra vilka länkar som de större trafik-
flödena ska styras mot och var de oskyddade trafikanterna ska få ta mer av platsen. Modellen beskriver 
också transportsystemet som en helhet, systemperspektiv är en förutsättning för trafikplanering.

Fotograf  Johan Adermalm
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

I Halmstads Plan för transportsystemet redovisas framtida gatunät i staden med hjälp av livsrumsmo-
dellen som tydliggör systemtänket, länkarnas funktion och helheten. Karaktären på gatan ska samspela 
med funktionen. När centrum utvecklas behöver utformningen av vissa gator anpassas.
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I Plan för transportsystemet visas helheten, samtliga länkar där förändringar föreslås. I detta planför-
slag redovisas enbart de länkar där omvandlingen bedöms vara av större karaktär och som är en del av 
stadsutvecklingen;

Trafikflöden
Dagens starkaste motortrafikflöden går runt centrum i en nordlig båge men också rakt igenom. Vägen 
rakt igenom stadskärnan och centrum begränsar möjligheterna att skapa det större sammanhållna cen-
trum som en växande stad behöver.

Mot 2050 ser vi att vår trafikerade båge är kompletterad med ytterligare en gata. En ny bro skapar en 
ny saknad länk. Den ger spridningsmöjligheter och kan avlasta centrum, en krans skapas. En krans 
som kan fördela trafikflöden till, från och igenom centrum vilket öppnar upp för stadsutveckling inom 
ringen.

Central länk som möjliggör

För centrum finns ett utpekat vägreservat och mark avsätts här för att i framtiden kunna bygga en gata 
på Söder med tillhörande bro över Nissan. Denna länk kommer i framtiden ha en central funktion 
i systemet. För att ta tillvara på den avlastande effekt som denna länk kan ge de centrala delarna av 
Halmstad är det viktigt att styra den vägkapacitet som frigörs. Vägkapaciteten som frigörs på Slottsga-
tan/Laholmsvägen ska där användas för att ge plats åt och framkomlighet för busstrafiken med syfte 
att skapa en mycket konkurrenskraftig busstrafik. Ny gata i reservatet ger möjlighet till stadsutveckling 
och att koppla stadskärnan närmre slottet.

Vägreservatet löper genom områden med höga naturvärden och dockar an mot uppskattade vistelse- 
och boendemiljöer. Dessutom är området ett av de mest problematiska områdena sett till kommande 
klimatförändringar i centrum. Detta sammantaget ställer höga krav på nästa planeringsskede och det 
finns många parametrar att ta hänsyn till.

Timmermansleden
Slottsjordsvägen
Laholmsvägen
Hamngatan
Stationsgatan

Linnégatan
Åbergsgatan-Trollsländevägen
Bolmensgatan
Kristian IV:s väg
Gata på Söder
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Planeringsinriktningar

• I och genom centrum behöver de hållbara och yteffektiva transportslagen ges framkomlighet  
 och få ta plats i gaturummen.

• Gatans utformning ska tydligt signalera önskvärd hastighet och vilket färdsätt som har prioritet  
 framför något annat.

• Tydliggör sambandet mellan funktion, karaktär och utformning av gata.

• För att fler ska välja gång, cykel och kollektivtrafik behöver dessa resalternativ stärkas genom  
 att ges plats i gaturummet och skapa gena stråk med hög framkomlighet.

• Gaturummet ska vara trafiksäkert, tryggt och tillgängligt.

• Planera för den allt större staden och tydliggör vägnätets funktion och karaktär.

• All planering stödjer minskad genomfartstrafik genom centrum och ökad trafiksäkerhet för   
 oskyddade trafikanter.

• Styr biltrafik mot det övergripande huvudvägnätet som erbjuder god framkomlighet.

• Planera med flexibilitet och avsätt yta för att möta framtiden.

Underlagsmaterial/läs mer

Plan för transportsystemet, samrådsversion, 2021.
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Visa gaturum och vägreservat i kartan
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Gående och cyklister korsar vägen i närheten av en vägkorsning eller planskilt. Om trafiksäkerheten kan 
säkerställas, kan passage i plan vara aktuellt för gående och cyklister. Detta behöver studeras vidare.

Ny vägen korsar Nissan på ny omsorgsfullt utformad bro belägen på en högre höjd vilken låter trafi-
kanterna se ut över hamn, hav och stad.

Enligt beslut i KS 210316 §64 ska den fortsatta planeringen av bron möjliggöra för: • att utveckla om-
rådet i anslutning till brofästena till levande stadsmiljöer

• att knyta ihop staden med havet

• att inkludera klimatskydd

• att hänsyn tas till oskyddade trafikanter

• att inkludera ett framtidsperspektiv, det vill säga möjlighet att på sikt tillföra mer vägkapacitet på bron

• att bron ger ett arkitektoniskt avtryck

Både väg och vall för klimatanpassning behöver utformas så att de inte upplevs som barriärer, utan 
medger goda möjligheter för oskyddade trafikanter från staden till Västra stranden och Aleskogens 
naturreservat att korsa vägen. Stor vikt behöver läggas vid att skapa trafiksäkra, trygga och trevliga 
förbindelser tvärs vägen. Kopplingen mellan Prins Bertils stig och promenadstråket längs Nissan är en 
av dem.

Vid Fiskaregatan behövs en öppning i klimatskyddet för att möjliggöra fortsatt framkomlighet längs 
vägen ned till bland annat småbåtshamn och reningsverk. Ytterligare en påkoppling mot den nya gatan 
på den västra sidan om Nissan tillåts, vilket specificeras inom detaljplanearbetet för nytt område i Söder 
(H31).
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Gaturum förändring - Integrerat transportrum

Namn

Timmermansleden

Markanvändning

Omvandlat gaturum till integrerat transportrum

Riktlinjer för utveckling

Med ny bebyggelse som hjälper till att annonsera centrum, behöver Timmermansleden anpassas till det 
nya sammanhanget. Vägen omvandlas till mjuktrafikrum. Dess gröna inslag förstärks samtidigt som 
en ny väganslutning från nytt område H24 tillåts. Detta skapar möjligheter för en ny passage i plan för 
oskyddade trafikanter. Ambitionen är att Timmermansleden ska samspela med övrigt vägnät och sitt 
centrala läge. Detta förutsätter dock ny bro över Nissan som möjliggör en avlastning.

Genom att tillåta ytterligare en påkoppling mot Timmermansleden och att låta bebyggelsen kommer 
närmre vägen finns här möjlighet att skapa stadsmässighet. Nytt planerat bostadsområde H24 bidrar 
starkt. Den nya uppsamlande bostadsgatan specificeras inom detaljplan för området. Tänkbart är att 
denna nya bostadsgata också kopplar mot Brogatan för att bidra till en småskalig struktur som ger öka 
tillgänglighet och fler valmöjligheter för alla trafikslag. Detta förutsätter dock att merparten av busstra-
fiken flyttar till kollektivtrafikstråket längs med Slottsgatan.

Timmermansleden, eller Timmermansgatan som den kanske borde heta får en uppsamlande karaktär 
och leder trafik till målpunkten stadskärnan. Flöden är lite trögare och leder biltrafik in mot planerat 
parkeringshus i område H24, cykeltrafik mot superstråken längs Karl XI:s väg, Slottsgatan och Slotts-
jordsvägen samt gångtrafik i rätt riktning in i stadens hjärta.

Förutsättningar för utveckling

• Ny gata på Söder med tillhörande bro över Nissan

• Flytt av busstrafik från Brogatan
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Gaturum förändring - Integrerat transportrum

Namn

Linnégatan

Markanvändning

Omvandlat gaturum till integrerat transportrum

Riktlinjer för utveckling

Linnégatan spelar en viktig roll i att knyta samman Wrangelsgatan, Enslövsvägen och Gamletullsgatan 
och ge bilisterna en anpassad väg in mot Gamletullsgaraget. Gatan omvanlas till ett integreragt trans-
portrum enligt livsrumsmodellen. Linnégatan blir en viktig länk i Norre Kattstråket som är en del av 
föreslagen inre grönstruktur, där gående och upplevelsen av grönt prioriteras högt.

Gamletullsgatan är idag tidvis högt belastad. För att klara ytterligare exploatering i området behöver tra-
fik fördelas på flera länkar. Genom ny koppling under järnvägen stärks Linnégatans funktion. Länken 
går från bostadsgata till att fylla funktion i det övergripande och sammankopplade vägnätet i staden. 
Oskyddade trafikanter ges generöst med utrymme och korsningspunkter utformas med ett tydligt 
trafiksäkerhetsperspektiv. Läs mer om Norre Kattstråket och ny underfart i kap. Stråk och Nya kopp-
lingar.

Förutsättningar för utveckling

• Ny koppling under järnvägen som samplaneras med Trafikverket
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Gaturum förändring - Integrerat transportrum

Namn

Bolmensgatan

Markanvändning

Omvandlat gaturum till integrerat transportrum

Riktlinjer för utveckling

Bolmensgatan blir i framtiden en viktig gata som tillsammans med ny bro över Nissan och gata på 
Söder skapar alternativ trafikmatning till resecentrum. Bolmensgatan förlängs söderut och kopplas ihop 
med Knäredsgatan, vilket ökar tillgängligheten till resecentrum för de sydöstra delarna av kommunen 
samtidigt som andra gator kan avlastas. Bolmensgatan utvecklas mot en uppsamlande bostadsgata i 
stadsdelen Stationsstaden. I ett senare skede, när ny koppling tvärs järnvägen under Margaretagatan är 
på plats, skapas en ännu bättre helhet.

Gående, cyklister och bilister ska alla känna sig välkomna. Ett parkeringshus planeras öster om järnvä-
gen, Bolmensgatan blir dess tillfart. En viktig aspekt vad gäller motortrafik, är att genomfartstrafik mot 
Laholmsvägen ska försvåras eller omöjliggöras. Anledning är att korsningen Laholmsvägen-Bolmens-
gatan är en central länk för busstrafiken och privatbilism får inte försämra för busstrafiken.

Stationsstaden är en ny sammanhållen stadsdel med blandad bebyggelse som inkluderar nytt resecen-
trum i närheten av korsningen Laholmsvägen-Bolmensgatan. Bolmensgatan utformning specificeras 
inom ramen för ramen för detta projekt.

Förutsättningar för utveckling

• Busstrafikens behov är dimensionerande
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Gaturum förändring - Mjuktrafikrum

Namn

Slottsjordsvägen

Markanvändning

Omvandlat gaturum till mjuktrafikrum

Riktlinjer för utveckling

Slottsjordsvägen är en del av det övergripande vägnätet och kommer bli en del av det stolta, effektiva 
kollektivtrafikstråket som planeras stadskärnan. Gatan får stor betydelse för busstrafiken när bussarna 
flyttar ut från Brogatan. Gatan behöver anpassas för de nya förutsättningarna och det är tänkbart att 
tillföra busskörfält. Gatan är en viktig nerv för cykeltrafiken från väster in mot stadskärnan och även 
denna ska få ta sin plats.

Del av vägen, sträckan Järnvägsleden – Flygaregatan, får en ny funktion i samband med att ny gata på 
Söder med ny bro över Nissan tillkommer. Trafikflöden styrs hit och cirkulationsplatsen som ansluter 
mot Flygaregatan och Utblicken behöver ses över. I praktiken innebär det att vägen kompletteras med 
nya körfält och cirkulationsplatsen förses med separat högersvängfält. Tänkbart är att detta innebär att 
behovet av en cirkulationsplats mitt i stan, Slottsrondellen, minskar och korsningspunkten i framtiden 
kan utformas till en mer stadsmässig karaktär. Ett helhetsgrepp om vägen och dess framtida utform-
ning behöver tas för att skapa en god helhet.

Möjligheterna för oskyddade trafikanter att passera Slottsjordvägen behöver stärkas. Syftet med för-
stärkt koppling är att förbättra tillgängligheten och tona ned Slottsjordsvägens barriärverkan. Behov av 
passager förbi Slottsjordsvägen är identifierade och det är tänkbart att det kan behövas ytterligare en 
för att knyta ihop staden. Dessa ska komplettera befintliga korsningsmöjligheter för gång- och cykeltra-
fikanter i ett läge där utveckling sker på båda sidor om vägen. Utformning kan ske antingen i plan eller 
planskilt. Vilket val som görs behöver utredas mer och ses ur ett helhetsperspektiv. Trafiksäkerhetsper-
spektivet måste väga tungt då skolor finns på båda sidor om vägen.
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Som ett led i att förbättra för cykeltrafiken då motortrafiken kommer att ta mer yta i anspråk i vägens 
västra del förstärks cykelstråk genom bostadsområden parallellt med vägen. Söder om vägen skapas en 
ny koppling, genom Alet via Gentoftevägen. Denna kopplar ihop och kompletterar cykelstrukturen i 
området. Länken bidrar till att länka samman nya och äldre stadsdelar och skapar även en grön cykelväg 
till centrum. Stråket går genom idrottsplatsen Alevallen och måste samspela med denna. Denna nya 
gång- och cykelbana ger ett alternativ till den snabba Slottsjordsvägen och det långsamma promenad-
stråket Prins Bertils stig. Gentoftevägens dragning kan behöva justeras i öster.

Förutsättningar för utveckling

• Ny gata på Söder med tillhörande bro över Nissan

• Fördjupad utredning krävs för hela Slottjordsvägen

• Busstrafiken framkomlighet ska utökas

• Platsbildning med hållplats och stärkt passage vid Kattegatt

• Cykeltrafikens snabba flöde ska beaktas

• Samplanering ska ske med klimatåtgärder såsom skyfallshantering i höjd med Alets idrottsplats.

• Ställningstaganden kring nya passager för oskyddade trafikanter

Följduppdrag

Fördjupad utredning för hela sträckan som hanterar alla trafikslag och tillkommande infrastruktur. Pas-
sager över vägen, koppling mot ny gata på Söder, cykeltrafikens framkomlighet samt ny prioritering av 
kollektivtrafiken behöver hanteras samlat.
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Gaturum förändring - Mjuktrafikrum

Namn

Del av Laholmsvägen och Slottsgatan

Markanvändning

Omvandlat gaturum till mjuktrafikrum

Riktlinjer för utveckling

En inbjudande paradgata i hjärtat av Halmstad. Omvandlas till mjuktrafikrum enligt livsrumsmodellen. 
Här finns mycket trafik, alla trafikslag är närvarande men det är kollektivtrafiken som är tongivande. 
De yttre körfälten görs om till busskörfält. Mötesplatser med integrerade hållplatser skapas lägen för 
busshållplatser. Gatan ska planeras utifrån en helhet och vägens barriärverkan ska minska. Här finns 
en stor potential till stadsutveckling. Vägen utformas stadsmässigt för att fungera som matargata mot 
målpunkter längs sträckan, snarare än en genomfartsväg för passerande.

På sträckan mellan Slottsrondellen och resecentrum, vid Slottsplatsen, föreslås en ny koppling över 
Slottsgatan med syfte att koppla ihop stadskärnan mot Slottet. Kopplingen är en del av en del av 
Kulturstråk Nissan. Slottsplatsen är en mötesplats, en kommande hållplats och en korsning i ett, en 
komplex plats med många anspråk. Trafikflöden och trafiksäkerhet tillsammans med grönska och 
stadsmässighet utgör hörnstenar vid utformning av platsen. När busstrafiken flyttar från Brogatan till 
Slottsgatan blir denna plats en central plats för busstrafiken som prioriteras i gaturummet. Gatan är 
fortsatt vara ett starkt flödesstråk och planering ska ske utifrån en helhet och tillsammans med område 
H26. Läs mer om platsen i kapitel om Mötesplatser.

För sträckan mellan Resecentrum och Margaretagatan, förbi Nyhem behöver barriäreffekten av La-
holmsvägen tonas ned så långt det är möjligt och busstrafikens framkomlighet förbättras. Ny passage 
för oskyddade trafikanter över vägen föreslås mellan Sturegymnasiet och Nyhems torg. Platsen ska 
utvecklas och trafikflöden och trafiksäkerhet tillsammans med grönska och orienterbarhet mellan och
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igenom två stadsdelar utgör hörnstenar vid utformning av platsen. Busstrafiken ska prioriteras i gatu-
rummet och hållplatsens placering kan bidra till att skapa liv och rörelse som blir en del av centrumut-
veckling för Nyhem. Läs mer om platsen i kapitel om Mötesplatser.

Förutsättningar för utveckling

• Omvandlingen är möjlig först när ny bro över Nissan är på plats.

• Planering ska ske parallellt med planering av Söderbro

• Nya passager måste trafiksäkras

• Busstrafiken prioriteras längs med Laholmsvägen

• Framkomlighet för supercykelstråket längs med Laholmsvägen norra sida ska inte försämras

Följduppdrag

Utredning pågår för Slottsplatsen och Nyhem/Sture. Många intressen och funktioner gör anspråk på 
platsen och fördjupad analys krävs för att specificera hur intressena kan vägas ihop och vad som ska 
prioriteras. Stadsutveckling och helhet är utgångspunkter.

Under samrådsperioden tas idéskiss och förslag på struktur fram.

310



222
   

    
 

Gaturum förändring - Mjuktrafikrum

Namn

Stationsgatan

Markanvändning

Omvandlat gaturum till mjuktrafikrum

Riktlinjer för utveckling

Stationsgatans karaktär ska utvecklas och få en mer stadsmässig karaktär. Gatan omvandlas till mjuktra-
fikrum enligt livsrumsmodellen.

Alla trafikslag är välkomna och staden kommer närmre genom de nya områdena Stationsstaden och 
Tullkammarkajen. I takt med att dessa områden förtätas och stadskärnan utvecklas, behöver Stations-
gatan få en funktion och utformning som bättre harmonierar med omgivningen. Detaljplanering sker 
inom ramen för Stationsstaden. Nytt bostadsområde Tullkammarkajen matas mot vägen, var och hur 
specificeras i det projektet. Stationsstråket korsar gatan och stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna 
trafiksäkerhet behöver tas i denna punkt.

Den allé som finns längs Stationsgatan har ett mycket högt värde och trädens förutsättningar får inte 
försämras, men gärna förbättras. Möjligheten att använda så kallade blågrågröna lösningar – där dag-
vattenhantering, gatuutformning och växtlighet vävs samman – ska studeras vidare. Utformningen kan 
variera sektionsvis, utanför dagens stationshus kan gatan blir del av en större torgyta.

Omvandling av Stationsgatan förutsätter att Södra Infarten finns på plats för att utryckningsfordon ska 
kunna nå hamnområdet på ett effektivt sätt och för att delar av biltrafiken med målpunkt resecentrum 
ska kunna välja denna väg. Även en omvandlad Stationsgata behöver fungera för utryckningsfordon. 
Räddningstrafik behöver nå de nya bostads- och verksamhetsområdena längs gatan.
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Förutsättningar för utveckling

• Räddningstjänstens framkomlighet måste säkerställas

• Ny bro över Nissan med tillhörande gata på Söder för alternativ matning till utvecklingsområdena 
Stationsstaden och Tullkammarkajen.
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Gaturum förändring - Mjuktrafikrum

Namn

Kristian IV:s väg

Markanvändning

Omvandlat gaturum till mjuktrafikrum

Riktlinjer för utveckling

Uppsamlande gata i staden där Högskolan är tongivande. Gatan omvandlas till mjuktrafikrum Gatan 
kopplar Laholmsvägen med Stationsstaden och Östra stranden. Länken är viktig för såväl gång, cykel 
som motortrafik.

Redan idag har gatan en uppsamlande karaktär men gaturummet är omotiverat brett. På delar av vägen, 
vid den upphöjda passagen över vägen i höjd med Högskolan får de oskyddade trafikanterna ta plats. 
Inriktningen är att även övriga delar av gatan utvecklas till en mer inbjudande miljö. Vad som är möjligt 
att göra och hur trafikmatning till områdets målpunkter ska ske, specificeras i pågående projekt, t.ex. 
detaljplan för högskoleområdet och fördjupad översiktsplan för Larsfrid.

Planering behöver takta med ambitionen om att göra järnvägens plankorsning vid Margaretagatan 
planskild. Trafiken ska styras via Knäredsgatan mot Kristian IV:s väg. Trafik från andra sidan järnvägen 
styrs mot denna gata, vilket tillsammans med ny bro över Nissan med gata på Söder skapar nya valmöj-
ligheter för den lokala trafiken som ska genom staden i öst-västlig riktning. Detta bidrar till att avlasta 
stadskärnan och de centrala delarna av Halmstad från motortrafik.

Kristian IV:s väg tar mycket plats och mellan gatan och bebyggelsen finns ett mellanrum. Mellanrumet 
är en kvarleva från tider då kommunen hade planer på en storskalig hamnled genom Söder. En Hamn-
led i Halmstad är inte längre aktuellt. Därmed kan denna gata med fördel anpassas till sin nuvarande 
kontext.
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Gaturum förändring - Integrerat frirum

Namn

Hamngatan; Österbro till Slottsbron

Markanvändning

Omvandlat gaturum till integrerat frirum

Riktlinjer för utveckling

Hamngatan är en gata i centrum och en självklar del av stadens hjärta, där stadskärnan sipprar ner mot 
Nissan. Gaturummet omvandlas till integrerat frirum enligt livsrumsmodellen.

Utformning av klimatskydd har påverkan på hur Hamngatan kan utformas. Gatan ska ge mer plats åt 
de oskyddade trafikanterna och det är gångtrafiken som ska vara dimensionerande. Andra trafikslag är 
välkomna, men på de gåendes villkor.

Denna del av Hamngatan har stor potential till stadsutveckling och bör planeras utifrån en helhet 
tillsammans med Slottsplatsen och det bostadsområde som benämns som H 26 i denna plan. Gatu-
rummet idag fyllt med parkeringsplatser, gestaltas om för att skapa en attraktiv vistelsemiljö. Omvand-
ling syftar också till att skapa logik i kopplingen tvärs Slottsgatan och underlätta för flöden längs med 
Kulturstråk Nissan.

Förutsättningar för utveckling

• Säkerställ att parkeringskapacitet finns i Torggaraget när markparkeringar tas bort

• Samplaneras med klimatskydd
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Gaturum förändring - Frirum

Namn

Åbergsgatan-Trollsländevägen

Markanvändning

Vägreservat, frirum

Riktlinjer för utveckling

Ny koppling som länkar ihop befintligt gång- och cykelbro över Wrangelsgatan med befintliga gång- 
och cykelstråk, och gör bron mer synlig och användbar. Länken utformas som frirum enligt livsrums-
modellen och skapar en attraktiv koppling för de oskyddade trafikanterna mellan Furet och Frennarp in 
till centrum.

Förutsättningar för utveckling

• Se över markåtkomst och rådighet i området, skapa mer ytor för allmänheten

• Samplanering med klimatanpassning, skyfallshantering
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Entréer

Centrum och stadskärnan är kommunens stolthet och denna ska signalera Välkommen! Redan på vä-
gen hit ska denna känsla komma och som boende och besökare ska du känna ett sug hit. Som trafikant 
ska det vara tydligt när du närmar dig centrum hur du enklast tar dig in till de täta miljöerna och var 
stadskärnan ligger. Vägen in och entréer är en mycket viktig del av det offentliga rummet. Hur de upp-
levs och vad de signalerar spelar roll för kommunens attraktivitet i stort. Entrépunkterna ska markera 
övergång, bjuda in men också fördela trafikflöden. Vägen fram ska med sin utformning välkomna, 
bjuda in och signalera var den täta staden finns. Vägar och entréerna finns redan idag men behöver 
utvecklas och aktiveras för att förstärka och signalera känslan av stad.

Alla är välkomna

Oavsett vilket trafikslag du anländer med är du välkommen! Entréerna har olika skala och gestaltnings-
behov skiljer sig åt beroende på typ av entré och vilket trafikslag som används. Genom att arbeta i 
stråk skapar vi flöden från hela kommunen in till centrum. Olika typer av entréer behöver finnas och 
samverka för att skapa ett fullgott flöde in och ut ur centrum mot stadsdelarna och mot olika delar av 
kommunen.

För gång- och cykeltrafik behöver användbarheten av planskildheter öka genom insatser för ökad 
trygghet. För bussresenärer handlar det om att skapa attraktiva hållplatsmiljöer med tydlig förankring 
till omgivningen och närliggande målpunkter. För biltrafiken behöver orienterbarheten och självförkla-
randegraden öka. Koppling mot centrala parkeringshus är en viktig del i att välkomna biltrafikanter till 
stadskärnan. Bild på nästa sida visar principen för hur centrums täthet ökar och att det finns olika typer 
av entréer och infarter som på olika sätt välkomnar.

Omlandsentréer

Omlandsentréerna är centrums huvudsakliga entréer. Dessa entréer sammanfaller med översiktsplanens 
stråk, de uppsamlande kommunikationsstråken i ”femfingerstrukturen”. Genom dessa entréer välkom-
nas invånare som inte bor i staden till det gemensamma vardagsrummet.
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Omlandsentréerna är ofta första mötet med Halmstad för bilburna besökare och därmed är tydlighet 
för bil är extra viktigt. I anslutning till omlandsentréer finns och planeras för parkering som sedan 
erbjuder vidare färd till fots eller med buss. Omlandsentréerna samlar upp och fördelar stora flöden av 
både motorfordon och gång- och cykeltrafik. De stora flödena här gör att cykeltrafik från stadsdelarna 
ofta är separerade från övriga flöden.

Centrumentréer

Centrumentréerna är byggda som en naturlig förlängning av centrum mot stadsdelarna. Gång- och cy-
keltrafik in mot centrum från övriga stadsdelar och orter med cykelavstånd prioriteras utan att ta alltför 
mycket kapacitet från fordonstrafiken runt centrum. Orienterbarheten är inte i fokus på samma sätt 
som för omlandsentréerna.

Centrumentréer för alla trafikslag är markerade i principbilden. Utöver dessa finns separata entréer 
för gång- och cykeltrafik som är viktiga för att skapa ett finmaskigt nät och tillgänglighet för cyklister. 
Centrumentréer ska kunna användas under dygnets alla timmar och ambitionen är att det ska finnas 
valmöjligheter beroende på tid på dygnet och trafikflöden på de större vägarna.

Stadskärnentréer

I planen pekar vi ut fyra platser som samlar upp och tydligt bjuder in till stadskärnan. De har alla sin 
egen karaktär som behöver utvecklas. Gemensamt för dem är att de behöver förses med orienterande 
värden som riktar sig och beskriver att ”här finns stadskärnan!”

I nära anslutning till stadskärnentréerna finns viktiga hållplatslägen för buss och parkeringsanläggningar 
för bil. Flöden av kollektivtrafik och motortrafik leds hit och därefter erbjuds en attraktiv promenad in 
till kärnan. De promenerande blir en del av stadsbilden, vilket stärker känslan av folkvimmel. Hållplat-
serna utformas som en integrerad del av staden och platsutveckling här stärker bussen som färdmedel.
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Planeringsinriktningar

• Entréer och infarter till centrum och stadskärnan utformas för att ge tillgänglighet och upple- 
 velsen av ”nära”.

• Öka överblick- och orienterbarhet i entrépunkter och infarter som tydliggör skillnaden på väg  
 som leder in och väg som leder förbi centrum.

• Utforma entréer tryggt - både avseende trafiksäkerhet samt upplevd och faktisk trygghet.

• Öka ambitionsnivån med utformning av gång- och cykeltunnlar in till centrumområdet.

• Utveckla befintliga gång- och cykeltunnlar utifrån ett trygghetsperspektiv. Prioritera intilliggan 
 de mark för detta ändamål.

Följduppdrag

Ett fördjupat arbete behövs där de olika infarterna och entréerna identifieras, klassificeras och där ut-
vecklingsbehov och riktlinjer för utveckling föreslås.
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Visa föreslagna entréer i kartan
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Stadskärneentréer

Markanvändning

Plats och gaturum med funktionen entré till stadskärnan.

Riktlinjer för utveckling

Till stadskärnan är det lätt att hitta, alla vägar leder hit. Detta är platser som en gång varit utposter med 
vakter för att skydda staden, men idag platser där man tydligt säger Välkommen!

I planen pekar vi ut fyra platser, uppsamlande noder som samlar upp och tydligt bjuder in. Var och en 
med sin karaktär som behöver utvecklas. Gemensamt för dem är att de behöver förses med orienteran-
de värden som riktar sig och beskriver att ”här finns stadskärnan!”. Gemensamt är också att busshåll-
platser är en viktig del av platsen och ska integreras med helheten. Genom att planera för en helhet kan 
såväl platsen/entrén som möjligheterna att resa kollektivt stärkas. Flöden till och från denna plats blir 
en del av stadsbilden och väntan på bussen blir en del av upplevelse av staden. Trygghet och aktiv vän-
tan är ledord. Upplevelsen av platsen är central och kulturförvaltningen liksom exploatörer bör tidigt i 
planeringen tillfrågas kring samverkan om konstnärligt inslag vid platsen.

Stadskärnans norra entré är genom den enda kvarvarande av de gamla stadsportarna - Norre port. 
Denna stadskärnentré utvecklas tillsammans med omdaningen av Norre katts park och Bastionen.

320







234
   

    
 

Parkering och transportservice

Centrum och stadskärnan ska vara tillgängligt för alla invånare och besökare. En transport består av fle-
ra delmoment och det behövs kringservice, bland annat parkeringsmöjligheter och busshållplatser. Här 
krävs en helhetssyn då denna kringservice också påverkar val av färdsätt och tar yta i anspråk. Planering 
av kringservice i form av parkering behöver knytas till de ambitioner som kommunen har för utveck-
lingen av centrum i stort. Inriktningen i planen är tydlig – hållbara och icke ytkrävande färdslag stannar 
närmare målpunkten.

Parkera bilen med komfort och se fram emot en attraktiv promenad

I stadens mest centrala delar ger vi plats för nära bilparkering längs gatan för snabba besök, för tillgäng-
lighet till bostäder och för personer med funktionsvariationer.

Parkeringshus finns i anslutning till stadskärnan och promenaden in till kärnan och olika målpunkter 
upplevs som gen och attraktiv.

Parkering av bilar i centrala Halmstad sker idag till ganska stor del på större markparkeringar, även om 
vi har ett flertal parkeringshus i centrala lägen. I den större staden, där konkurrensen om utrymme är 
hård, är stora markparkeringar inte längre ett alternativ i centrala lägen. Möjligen kan de platser som 
pekas ut för infartsparkering vara i form av markparkering i många år framöver, men det ska finnas 
möjlighet att anlägga parkeringshus på sikt. Förändringar i bilparkeringsmöjligheter redovisas i den 
digitala kartan.

Parkeringshus som möter framtiden

Större bilparkeringar placeras i anslutning till centrums entréer och planeras för samutnyttjande av såväl 
bostäder som service i centrum. Det finns också möjlighet att anlägga så kallade mobilitetshus istället 
för traditionella parkeringshus. Tanken kring mobilitetshus bygger på delningsekonomi. Istället för att 
parkera en egen ägd bil i ett parkeringshus erbjuder ett mobilitetshus möjligheter att låna och/eller hyra 
fordon som möter behovet av mobilitet.

Principskiss ombyggnad av parkeringshus, FOJAB
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Utifrån den utveckling som pågår, kan parkering i framtiden få en förändrad roll. Automatisering och 
nya smarta mobilitetstjänster, kan förändra behovet av parkering. De parkeringshus vi bygger idag bör 
planeras så att den framtida funktionen av byggnaden kan omvandlas i takt med att behoven förändras, 
se bild på föregående sida. Mobilitetshus bedöms vara mest fördelaktigt och aktuellt i anslutning till nya 
bostadsområden.

Attraktiva hållplatser ger fler bussresenärer
Busshållplatser placeras med fokus på restid och närhet till målpunkt. De ska placeras så nära målpunk-
ten det är möjligt, men samtidigt på ett sådant sätt att restiden hålls kort. För resenärer med kollektiv-
trafiken behöver stråken från hållplats till målpunkt förstärkas för att promenaden ska upplevas attrak-
tiv och kort. Planering utgår från ett hela-resan-perspektiv. Nedan platser har identifierats som extra 
viktiga hållplatser utifrån strategisk placering och att de idag har många resenärer. Här bör standarden 
vara hög och platsutveckling i samband med hållplatsen välkomnas för en bekväm och behaglig väntan 
på bussen. De viktiga platserna finns i anslutning till stadskärnans entréer, vid resecentrum och intill de 
större skolområdena; Kattegatt, Brunnsåker och Nyhem.

Hållplatser
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Parkera cykeln säkert och med komfort

Utgångspunkten för cykelparkering är närhet. För att göra det riktigt attraktivt att cykla och fullt ut 
tillgängliggöra centrum för cykel är nära cykelparkering avgörande. Cykelparkering tar plats, och yta 
behöver avsättas i våra offentliga rum i stadskärnan. Cykelparkering är en viktig fråga att bevaka i alla 
genomförandeprojekt i centrum.

Stora torg och Resecentrum är strategiska platser för cykelparkering inom planområdet, där det ska 
finnas möjlighet för attraktiva, säkra cykelparkeringar under tak. Här ska du kunna lämna din cykel hela 
dagen och vid behov över natten. Ställer du den här ska du veta att den finns kvar och att den har haft 
det torrt och skönt. Platserna kan med fördel utvecklas mot att innehålla uthyrning av cykel och mikro-
mobilitet, cykelservice, enklare försäljning kopplad till cykel; lysen, regnbyxor och så vidare.

Mikromobilitet

Teknikutvecklingen går snabbt och detta märks inte minst inom transportsektorn. Nya fordon och 
tjänster utvecklas, vilka också kan behöva kringservice. Här är mikromobilitet ett samlingsnamn för en 
rad små, lätta fordon som finns tillgängliga via mobilitetstjänster. Även denna typ av fordon kan behöva 
kringservice i form av uppställningsplatser. Utvecklingen går snabbt och så måste även hanteringen och 
dialogen med dessa företag ske. Parkeringsmöjligheter för mikromobilitet ska styras och utveckling sker 
utifrån efterfrågan, med stor flexibilitet. Redan idag finns strategiska platser utpekade för denna typ av 
parkering, se bild nedan. Utpekade lägen är vid målpunkter samt vid större hållplatser.

Fotograf  Patrik Leonardsson
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Planeringsinriktningar

• Arbeta med parkering som ett verktyg att styra trafikflöden och resvanor.

• Söktrafik ska undvikas och större parkeringsanläggningar placeras strategiskt utifrån en helhet  
 med attraktiva gångstråk mot målpunkt.

• Behovet av cykelparkering beaktas vid planering av parkeringsanläggningar, och i alla genom-  
 förandeprojekt.

• Infartsparkeringar planeras utifrån en helhet, integrerat med övriga trafikslag.

• Allmänt behov av parkering är styrande men samutnyttjande är ledord.

• Parkeringsmöjligheter för olika syften ska erbjudas.

• Parkering av cykel sker närmst målpunkt.

• Markparkering tas bort först när det är motiverat av annan markanvändning.

• Beredskap ska finnas för nya typer av fordon, resetjänster och samarbeten.

• Busshållplatser planeras utifrån ett hela-resan perspektiv, platsutveckling kring till hållplatsen   
 välkomnas.

• Planera med flexibilitet utifrån perspektivet att parkeringsbehovet kan förändras.
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Visa berörda lager i kartan
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Ny parkeringsanläggning

Namn

Kattegatt

Riktlinjer för utveckling

Parkeringsanläggning Kattegatt är i första hand en infartsparkering för bilister västerifrån som kan par-
kera bilen här en längre stund för att sedan gå in till stadskärnan attraktivt längs den livfulla stadsgatan 
Flygaregatan eller genom det gemytliga Söder. Det är också smidigt att ta cykel eller stadsbuss den sista 
biten in till stadskärnan.

Parkeringsanläggningen kan fylla flera funktioner, och även serva idrottsplatsen Alevallen, skolverksam-
heterna i området och naturreservatet Aleskogen.

Anläggningen planeras i samband med detaljplaneläggning av område H31. Samutnyttjande kan möjlig-
göras och det är tänkbart att detta blir ett mobilitetshus istället för traditionellt parkeringshus.
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Ny parkeringsanläggning

Namn

Bärnstenen

Riktlinjer för utveckling

Bärnstenen är en parkering nära stadskärnan som passar särskilt bra för den som vill stanna ett par 
timmar i stadskärnan. Intilliggande verksamheter och bostäder har som också har glädje av denna par-
keringsanläggning. Efter att ha parkerat fordonet här är du i centrum med endast en kort promenad in 
mot stadskärnan.

Parkeringsanläggningen planeras i samband med detaljplaneläggning av område H24 och ersätter nu-
varande markparkering på platsen. Samutnyttjande kan möjliggöras och det är tänkbart att detta blir ett 
mobilitetshus istället för traditionellt parkeringshus.
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Ny parkeringsanläggning

Namn

Radioplan

Riktlinjer för utveckling

När det befintliga parkeringshuset Radioplan behöver renoveras, föreslås en ny parkeringsanläggning 
uppföras i området för fd Norra station på andra sidan Bissmarksgatan. Eventuellt tillåts parkeringsan-
läggningen vara i fler våningar än idag. Radioplan är en parkering nära stadskärnan som passar särskilt 
bra för den som vill stanna ett par timmar i stadskärnan. Dessutom finns verksamheter, bostäder och 
en temalekplats precis intill.

Vid förtätning i närområdet och utveckling av område H25 kan samnyttjande möjliggöras. Det är tänk-
bart att detta blir ett mobilitetshus istället för traditionellt parkeringshus.
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Ny parkeringsanläggning

Namn

Norra infarten

Riktlinjer för utveckling

Parkeringen Norra infarten ligger precis utanför plangränsen och är i första hand en infartsparkering. 
Bilister som kommer norrifrån kan tryggt parkera sitt fordon här och sedan promenera längs Norra 
vägen eller längs Nissanstråket in mot stadskärnan. Den är ett bra val för den som ska vara en längre 
stund i centrum. Parkeringsanläggningen kan också serva Örjans vall och vara ett bra val för den som 
vill komma nära Nissanstråket.
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Ny parkeringsanläggning

Namn

Söderbro Öst

Riktlinjer för utveckling

Parkeringsanläggningen Söderbro Öst är i första hand en infartsparkering. Bilister som kommer söder-
ifrån, via Södra infarten, kan tryggt parkera sitt fordon här och sedan promenera längs Nissan in mot 
stadskärnan. Den är ett bra val för den som ska vara en längre stund i centrum. Parkeringsanläggning-
en ligger också i direkt anslutning till Tullkammarkajen och i närheten av stadens båtliv och har goda 
möjligheter för samnyttjande.

Parkeringsanläggningen kan planeras antingen i samband med detaljplaneläggning av område H35 eller 
vid omvandling av Nissankajen. Samutnyttjande kan möjliggöras och det är tänkbart att detta parke-
ringshus också kan fylla funktion som servicenod för exempelvis båtlivet i Nissan eller husbilar vid 
Nissan.
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Ny parkeringsanläggning

Namn

Stationen

Riktlinjer för utveckling

Parkeringsanläggningen Stationen är i första hand en stationsnära parkering som kan användas av de 
som reser vidare med kollektivtrafik från resecentrum. Det finns dessutom en hel del befintliga och 
framtida verksamheter och bostäder precis intill och det är nära till stadskärnan, vilket gör att anlägg-
ningen kan fylla många funktioner.

Parkeringsanläggningen planeras i samband med detaljplaneläggning av område H36 och är en integre-
rad del av Stationsstaden.
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Ny parkeringsanläggning

Namn

Resenären

Riktlinjer för utveckling

Parkeringsanläggningen Resenären är i första hand en stationsnära parkering som kan användas av 
de som reser vidare med kollektivtrafik från resecentrum. Befintliga och framtida verksamheter och 
bostäder finns alldeles intill och det är nära till stadskärnan. Parkeringsanläggningen kan fylla många 
funktioner. Resenären är det naturliga valet för den som ska till Resecentrum/Stationsstaden och tar sig 
med bil längs Södra infarten och Bolmensgatan. Parkeringshuset måste planeras tillsammans med en 
öppning av Bolmensgatan söderifrån.

Parkeringsanläggningen planeras i samband med detaljplaneläggning av område H36. Samutnyttjande 
kan möjliggöras och det är tänkbart att detta blir ett mobilitetshus istället för traditionellt parkerings-
hus.
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Ny parkeringsanläggning

Namn

Jäntan

Riktlinjer för utveckling

Centrumparkering. Parkeringsanläggningen Jäntan är i lite mindre skala och är främst till för de som ska 
göra kortare ärenden i stadskärnan. Den kan även vara ett komplement till parkeringsanläggningarna 
kring Resecentrum, Stationen och Resenären. Jäntan ligger i direkt anslutning till Kungsfreden och där-
med stadskärnan. Här är också nära till kulturverksamheter, så som stadsbiblioteket och teatern. Den 
som har parkerat sitt fordon på Jäntan är redan mitt i smeten.
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Ny parkeringsanläggning

Namn

Halmstad Arena

Riktlinjer för utveckling

Parkeringsanläggningen vid Halmstad Arena är dels för besökare till arenan naturligtvis, men fungerar 
också som infartsparkering för bilister som kommer österifrån. Den är ett bra val för den som ska vara 
en längre stund i centrum. Härifrån är det smidigt att ta sig till fots, med cykel eller med stadsbuss den 
sista biten in till stadskärnan.

Halmstad Arena ligger utanför planområdet, men fyller en strategiskt viktig funktion för centrum tack 
vare sitt läge i förlängningen av väg 25.
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Marparkeringar som tas i anspråk

Namn

Utblicken

Markanvändning

Förändrad markanvändning, väg

Riktlinjer för utveckling

Infrastrukturen i området kommer att förändras. Nuvarande markparkering ligger inom det som i 
planförslaget pekas ut som vägreservat. Ny gata på Söder med tillhörande bro över Nissan ansluter här 
mot Slottsjordsvägen och marken kan komma att behövas för detta ändamål. Ersättning av parkerings-
möjligheter sker inom område H31 och benämns som parkeringshus Kattegatt. I dagsläget finns det 60 
parkeringsplatser på Utblicken.
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Marparkeringar som tas i anspråk

Namn

Bärnstenen

Markanvändning

Omvandling till blandad bebyggelse

Riktlinjer för utveckling

Större yta med markparkeringar, 230 platser, ersätts i nytt parkeringshus. Omvandlingen sker genom 
detaljplaneläggning av område H24.
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Marparkeringar som tas i anspråk

Namn

Norre Katts park

Markanvändning

Utveckling av parkområde

Riktlinjer för utveckling

20 parkeringsplatser i parken tas bort till förmån för utveckling av Norre Katts park. Parkering hänvisas 
till markparkering längs med Badhusgatan eller befintligt parkeringshus Svartmunken.
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Marparkeringar som tas i anspråk

Namn

Södra vägen 11 och Bagaren

Markanvändning

Blandad bebyggelse

Riktlinjer för utveckling

I samband med utveckling av område H34 försvinner ett antal markparkeringar. I dagsläget finns cirka 
60 parkeringar på Södra vägen 11 och 130 parkeringsplatser på Bagaren.
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Marparkeringar som tas i anspråk

Namn

Markparkeringar intill Slottsgatan

Markanvändning

Stadsomvandling och omvandling till blandad bebyggelse

Riktlinjer för utveckling

Markparkeringar på båda sidor om Slottsgatan, totalt 75 platser, tas bort till förmån för stadsutveckling. 
Utvecklingen samspelar med resonemangen kring ny mötesplats Slottsplatsen, omvandling av gatan där 
busstrafiken får ta mer plats samt utveckling av område H26. Parkering hänvisas till befintliga centrum-
nära parkeringshus; Torggaraget och Svartmunken samt andra parkeringshus. Borttagande av parke-
ringar tillåts om andra värden tillskapas på platsen.
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Marparkeringar som tas i anspråk

Namn

Hamngatan

Markanvändning

Stadsomvandling

Riktlinjer för utveckling

Hamngatan ska utvecklas och vändas mot Nissan. Nuvarande parkering behöver användas för att 
bygga ett klimatskydd mot Nissan och då ges även mer plats till grönska och oskyddade trafikanter. De 
omkring 40 markparkeringarna tas bort och parkering hänvisas istället till Torggaraget. Området sam-
spelar med utveckling av Slottsplatsen och område H26.
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Marparkeringar som tas i anspråk

Namn

Marknadsplatsen och Stuvaregatan

Markanvändning

Omvandling till blandad bebyggelse

Riktlinjer för utveckling

Ytan används idag till markparkering med tydlig koppling till stationen. Denna yta ingår i område H35, 
Tullkammarkajen. I takt med att Tullkammarkajen utvecklas försvinner dessa markparkeringar och er-
sätts med platser i de nya parkeringshusen Söderbro öst och Stationen. I dagsläget finns det 390 platser 
på den yta som ingår i Marknadsplatsen och 130 platser på den yta som benämns Stuvaregatan.

344



256
   

    
 

Marparkeringar som tas i anspråk

Namn

Gnistan

Markanvändning

Området är i behov av mer grönyta. Omvandling av Gnistan blir ett tillskott i nära anslutning till ut-
pekad inre grönstruktur i centrum. Parkeringsplatsen använd till stor del av närliggande fastighet och 
detta behov måste lösas via ny detaljplaneläggning innan Gnistan kan omvandlas.

Riktlinjer för utveckling

Grönyta
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Resecentrum

En knutpunkt för hållbara transporter

En för kommunen viktig satsning är genomförandet av ett samlat och centralt beläget resecentrum där 
resenärer lätt kan byta mellan olika färdsätt.Tåg, regionbuss och stadsbuss finns samlat här.

Genom att skapa en tydlig knutpunkt för kollektivtrafiken kan möjligheterna att resa effektivt och 
bekvämt öka. Halmstads resecentrum blir en central del av infrastrukturen och är nödvändigt för att 
utveckla Halmstad som regionalt centrum och en förutsättning för att Halmstad ska fortsätta utvecklas 
som en attraktiv arbetsmarknadsregion. För kollektiva transporter blir resecentrum navet i hjulet och en 
viktig bytesplats vid regionala och interregionala resor till från och genom Halmstad, för resande från 
de kringliggande kommunerna men också mer fjärran platser.

Första mötet med Halmstad

Förutom för att underlätta för hållbara transporter, till, från, genom och inom kommunen ska områ-
det bidra till att stärka kommunens identitet utåt, till de många förbipasserande resenärerna längs med 
Västkustbanan. Halmstad stationsområde kommer även bli en viktig destination vid ankomst till staden 
och det första mötet med staden och behöver göras tryggt och attraktiv för de resenärer som varje dag 
byter transportslag vid knutpunkten.

Omsorgen och utformningen av om områdets nya offentliga platser är viktig. Platserna är första mötet 
med Halmstad. De ska vara platser att passera och att uppehålla sig på.
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Stärkta kopplingar till stadskärnan och andra målpunkter

Områdets behöver på ett tydligt, och självförklarande sätt kopplas mot viktiga målpunkter så som 
stadskärnan och högskolan. Området kan bidra till ett överbryggande av barriärer och stärka stråk 
mellan de östra och västra stadsdelarna i staden, med nya gc- broar över Nissan samt kopplingar för 
fotgängare och cyklister över eller under järnvägen.

Med hjälp av ny bebyggelse på lågt utnyttjade ytor nära resecentrum kan områdets urbana kvaliteter 
stärkas och orienterbarheten öka. Stråk mot viktiga målpunkter kan därmed bli tydligare. En del i att 
stärka områdets urbana kvaliteter och tydliggöra rörelseriktningar blir genom skapande av offentliga 
platser.

Flera gator i kvarteren mellan stadskärnan och Resecentrum får del av ett ökat flöde av fotgängare och 
cyklister. Genom utformning av gaturummet och prioritering av kontor eller kommersiella lokaler kan 
denna utvecklingspotential tas till vara.

Stationsstaden, mer än ett resecentrum

Ett resecentrum förskjuter dragningskraften i staden, och bidrar till att vidga stadens centrum mot syd-
ost. En ny attraktionskraft uppkommer och det uppstår ett behov och en möjlighet att utveckla områ-
det till en helhet med nya exploateringar.

Områdets urbana kvartersstruktur förtätas. Oetablerad mark nyttjas till att skapa nya kontor, service, 
bostäder och en bättre integrerad infrastruktur. Trafikytor effektiviseras där det är möjligt och gestaltas 
på inbjudande sätt.

Det gröna är en självklar del av stadsrummet som bidrar till rumslighet, trivsel och stärkta ekosystem-
tjänster.

Den nya bebyggelsen skapar aktiva gaturum och definierade områden. Stationsstadens byggnadsvoly-
mer relaterar till den omgivande bebyggelsens karaktär och struktur – längs Stationsgatan respektive 
Bolmensgatan.

En blandad bebyggelse eftersträvas i området

Inom området Stationsstaden föreslås såväl bostäder som kontor och service i 4-8 våningar. Land-
märkesbyggnad(er) i Stationsstaden och det angränsande kvarteret Kilot ger orientering och markerar 
platsen på håll.

Vid exploatering i resecentrums närområde prioriteras kontor och arbetsplatser högt. Men även bo-
städer föreslås inom Stationsstaden. Bostäderna bidrar till att aktivera området under en större del av 
dygnet.

Service, såväl kommersiell som offentlig, lokaliseras i direkt anslutning till stationen. Detta förstärker 
knutpunktens betydelse och gör att man kan nyttja servicen på väg till och från stationen.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Planeringsinriktningar

• Skapa ett nytt resecentrum med ökad resekapacitet och stärk stationsområdet som målpunkt.

• Skapa en urban nod och ett landmärke där infrastruktur, orientering och områdets identitet   
 styrks.

• Integrera stationsområdet i staden och utveckla marken i området med nya arbetsplatser, servi 
 ce, bostäder och mötesplatser.

• Stärk stationsområdet som målpunkt och öka attraktivitet för hållbart resande genom smidiga  
 övergångar mellan trafikslagen och en tydlig stadsmiljö med god orientering och hög trygghet.

• Överbrygg barriärer och skapa tydliga, självförklarande stråk mot stadskärnan, mot högskolan  
 och mellan stadens östra och västra stadsdelar.

• Trygga och säkra möjligheter att ta sig över och under järnvägen. Bro och/eller tunnlar har alla  
 gemensamt att bli en del av den plats de ansluter till.

• Skapa en entré till staden och annonsera centrum genom en intressant stadsmiljö och spännan- 
 de arkitektur.

• I hela Stationsstaden ska det vara öppna bottenvåningar med visuell kontakt mot gatan. Botten 
 våningarna är en del av gaturummet och ett bärande koncept för att området ska aktiveras och  
 kännas tryggt.

• Gestaltningen av Stationsstaden och resecentrum ska annonsera och symbolisera Halmstad   
 som stad kommun och huvudort i Halland. Detta gäller både bebyggelse, offentliga platser och  
 grönstruktur samt konstnärlig gestaltning.

• Resecentrumbyggnaden ska ge området en identitet och genom en välgjord och spännande   
 arkitektur bli ett nytt landmärke i staden.

Underlagsmaterial/läs mer

Strukturplan för resecentrum och stationsområdet i Halmstad, Stationsstaden, 2021.
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Visa resecentrum och stationsstaden i kartan
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Resecentrum

Markanvändning

Halmstads resecentrum är ett viktigt nav. Nod för kollektivtrafiken med regionbuss, stadsbuss och tåg. 
Kontor och service ska prioriteras i dess närhet.
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Stationsstaden

Riktlinjer för utveckling

Inom området Stationsstaden föreslås såväl bostäder som kontor och service i 4-8 våningar.

Landmärkesbyggnad(er) i Stationsstaden och det angränsande kvarteret Kilot ger orientering och mar-
kerar platsen på håll.

Vid exploatering i resecentrums närområde prioriteras kontor och arbetsplatser högt. Men även bo-
städer föreslås inom Stationsstaden. Bostäderna bidrar till att aktivera området under en större del av 
dygnet.

Service, såväl kommersiell som offentlig, lokaliseras i direkt anslutning till stationen. Detta förstärker 
knutpunktens betydelse och gör att man kan nyttja servicen på väg till och från stationen.

Underlagsmaterial

Strukturplan för resecentrum och stationsområdet i Halmstad, Stationsstaden, 2021.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Båtliv

I Halmstad är vattnet ständigt närvarande och båtar i Nissan signalerar hamnstad. Nissan ändrar ka-
raktär och funktion ju längre in mot staden du kommer. Där Nissan rinner ut i havet i söder används 
vattnet som en effektiv farled för gods- och färjetrafik. Lite längre in är det småbåtar och segelbåtar 
som sätter tonen. Därefter tar det stadsmässiga vid.

Mot 2050 planerar vi för en helhet och väver ihop funktionerna. De mellanrum som finns idag byggs 
ihop och länkas. Fritidsbåtar, turistbåtar, containerfartyg och godsbärande passagerarfartyg behöver alla 
sin plats. Samtidigt utvecklas både staden och hamnområdet vilket både möjliggör och skapar begräns-
ningar. I Halmstads centrum är vattnet en möjlighet där funktioner samspelar och harmonierar.

Det marina livet med fritidsbåtar i Nissan

De marina miljöerna längs kajer och hamn är en viktig del av centrums stads- och landskapsbild. Det 
skapar karaktär och identitet och är en del av det som gör Halmstad attraktivt.

Med en ökad befolkning och ett ökat besökstryck kan centrums marina inslag öka. Båtplatser för 
fritidsbåtar i Nissan ses som ett tillskott, samtidigt som det begränsar möjligheterna att skapa allmänna 
platser med närhet till vatten att vistas på. Framöver behöver tankarna kring platsutveckling längs med 
Nissan ytterligare tydliggöras.

Nya broar över Nissan ska tillkomma och därmed blir det viktigt att tydliggöra hur långt upp i Nissan 
som det i framtiden kommer vara möjligt att framföra båttrafik. Idag utgör Slottsbron begränsningen. 
Gång- och cykelbron över Nissan i höjd med tågstationen, den så kallade Stationsbron, kommer i

Fotograf  Daniel Modig
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Planeringsinriktningar

• Miljöerna vid Nissan ska utvecklas främst för allmänna funktioner.

• I den fortsatta planeringen av de nya broarna över Nissan behöver det utredas och ställning tas  
 om de två längst i söder ska vara öppningsbara eller ej.

• I den fortsatta planeringen ska möjliggöras för angöring av båttrafik avsedd för turism längs   
 Nissans kaj, vid eller i anslutning till Stationsbron.

• Stärk koppling mot färjeterminalen nere i hamnområdet för privatresenärer.

• I den fortsatta planeringen ska hänsyn tas till de funktioner som behövs för ett fungerande   
 båtliv i delar av Nissan.

• Flytande byggnader och husbåtar i Nissan är positivt endast om de medverkar till allmänhetens  
 tillgång till vattnet.
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Visa inre gräns för höga och mastade båtar i kartan
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Inre gräns för höga och mastade båtar

Markanvändning

Inre gräns för höga och mastade måtar.

Riktlinjer för utveckling

När Stationsbron etableras utgör den ny gräns för mastat båtliv i Nissan. Ersätter därmed nuvarande 
gräns som utgörs av Slottsbron.

Gränsen kan komma att justeras. I den fortsatta planeringen behöver ställning tas till om Sjömansbron 
och Söderbro ska vara öppningsbara eller ej.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Gestaltad livsmiljö

Arkitektur och form påverkar oss människor dagligen och är ett allmänt intresse. Centrums arkitektur 
är betydelsefull och utgör en värdeskapande grund för goda livsmiljöer. Den ger oss en plattform för 
rumsliga upplevelser, förutsättningar och möjligheter. Att ha tillgång till välkomnande och upplevelse-
rika stadsrum påverkar människors livskvalitet och känslan av gemenskap. Arkitektur rör det byggdas 
form, men även stadsrummens gestaltning, stadens rörelsestråk och funktion.

Nationellt baseras Sveriges arkitektur-, form- och designpolitik på begreppet gestaltad livsmiljö, vilket 
omfattar bland annat arkitektur, form, design, konst och kulturarv.

Riksdagen antog 2018 följande mål för politikområdet:

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestal-
tade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Målet för gestaltad livsmiljö är styrande för statens initiativ och kan vara vägledande för kommuner och 
regioner. Halmstads kommun ställer sig bakom målet, vilket spelar en betydande roll i utvecklingen av 
Halmstads centrala delar.

Fotograf  Jenny Bernsgård
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Arkitektur är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa till att möta samhällsutmaningar och bidra till faktis-
ka förändringar och hållbar utveckling. Gestaltad livsmiljö rör såväl ny bebyggelse som befintlig, såväl 
hus som de gröna miljöerna och mellanrummen. Från de stora landskapen till detaljerna, samt hela 
processen från översiktlig planering till genomförande och förvaltning. Varje del av kedjan kräver kloka 
och värdefulla ställningstaganden för vårt gemensamma stadsrum. Arkitektur, form, design, konst och 
kulturarv fungerar därmed som verktyg för formandet av livsmiljön och har en betydande roll i att hitta 
lösningar på samhällets utmaningar. Arkitekturen har även ett kulturellt värde som handlar om bebyg-
gelsens relation till platsen och vår historia där kvalitet handlar om att skapa och förvalta värden för 
samhället i stort och för framtida generationer. Att gestalta en hållbar livsmiljö handlar om att organise-
ra komplexa och ibland motstridiga intressen till en helhet.

Ur regeringens proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö

Propositionen för Gestaltad livsmiljö säger att våra boendemiljöer bör vara tillgängliga och inkluderande med god tillgång 
till grönområden, lekparker, offentlig service, handel och kommunikationer. Stor kraft bör läggas på att varje tillskott i 
bebyggelsemiljön ska kunna bidra till långsiktiga kvaliteter. Bostadsbyggande, planering och förvaltning ska bidra till väl 
sammanhållna och jämlika samhällen.

Kommunen i ledarrollen

Att arbeta med arkitektur är att planera och forma vårt samhälle. När miljöer planeras, byggs och för-
valtas möts många olika aktörer. Skapandet av arkitekturen är därmed en samlande kraft för initiativ, 
utveckling, innovation och nytänkande som bidrar till att förena och kraftsamla. Arkitekturen har stor 
betydelse för levande och trygga livsmiljöer och kan bidra till att motverka utanförskap, ohälsa och 
minskat samhällsengagemang. Därmed är arkitektur också en viktig demokratifråga.

I Halmstad ska kommunen gå före och uppmuntra alla andra att följa efter. För att lyckas krävs det att 
vi alla hjälps åt: politiker och företagare, arkitekter och byggherrar, stadsplanerare och invånare. Arbetet 
behövs i alla skalor och kommunen har stora möjligheter att visa vägen i offentliga projekt och genom-
föranden. Genom att medvetet satsa på god arkitektur ökar Halmstads attraktionskraft för boende, 
besökare och ett innovativt näringsliv.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Planeringsinriktningar

• Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas när Halmstad   
 växer.

• Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

• Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids.

• Kommunala utvecklingsprojekt ska agera förebild.

• Centrums miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla.

• Vid större utvecklingsprojekt, eller projekt i särskilt betydande lägen, tas gestaltningsprogram  
 fram under detaljplaneskedet.

• Ny bebyggelse ska förankras på platsen och i dess historia. Lokala kvaliteter är unika och ska   
 uppmuntras. I stadens centrum ska kvaliteten höjas på de vardagliga miljöerna.

• Nya etableringar ska komplettera centrum med nya stadsrum som har betydelse på stadsnivå   
 och utveckla kommunen med sociala och trygga miljöer. Byggnadernas placering ska vara med 
 skapande till en levande och trygg stadsmiljö och gatufasaderna ska utgöras av varaktiga materi- 
 al som stär ker gaturummet i centrum.

Följduppdrag

Arkitekturstrategi
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Höjder och skala

Skala

Inom centrala Halmstad är höjdskalan mestadels låg till medelhög med högre flerbostadhusbebyggelse 
inom stadskvarteren och enskilda uppstickande byggnadsvolymer i ytterområdena. Inom stadskärnan 
är höjdskalan blandad med medelhög bebyggelse i tre till fyra våningar men även kvarter med låga 
envåningshus och högre kvartersbebyggelse i fem till sju våningar. Ett betydelsefullt landmärke inom 
stadskärnan är kyrktornet som sticker upp ovan hustaken och blir synlig i fonden av omgivande gator.

Stadsrum i centrum ska generellt ha små mått, aktiva bottenvåningar och varierad för gårdsmark. Höjd-
skalan ska vara 4–6 våningar med inslag av såväl högre som lägre bebyg gelse. Upplevelsen av byggna-
ders höjd beror på volymernas utformning, platsens topografi, placering i staden men också storlek på 
omgivande bebyggelse.

Vissa plat ser i centrum kan lämpa sig för högre bebyggelse, exempelvis invid stora stadsrum, som järn-
väg, breda gaturum eller stora parkytor.

Placering av hus som är påtagligt högre än omgivningen ska studeras särskilt för att bli positiva inslag 
i stadsbilden, då hög bebyggelse alltid har betydande effekter på stadslandskapet. Höga hus ska kunna 
motiveras utifrån ett verkligt behov och en analys av vad de kan tillföra stadsmiljön och stadssiluetten. 
Inslag av enstaka höga byggnader kan ge fin variation och bidra till att marke ra vissa platser. Höga hus 
är identitetsskapande och på avstånd blir de en del av stadens profil som fungerar likt orienterings-
punkter i stadsmiljön.

Stadsrum och utemiljöer kring höghusbebyggelsen ska vara öppna och inbjudande samt ha ett publikt 
ändamål. Det bör finnas offentliga funktioner i bottenplan på det höga huset och det är positivt om 
allmänheten får tillgång till ”höjden” i byggnaden.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Täthet

Täthet i centrum handlar dels om hur många vi är som bor eller arbetar inom ett område men också 
hur många människor som rör sig igenom ett område vilket i sin tur på hur gatustrukturen är upp-
byggd.

Rumslig täthet är i viss utsträckning också en utformningsfråga och en väl gestaltad stad tål ofta en 
högre täthet. Att bygga i centrum föranleder ofta ett högt markutnyttjande. När centrum förtätas med 
bostäder och verksamheter är resultatet beroende av hur och var ny bebyggelse tillåts. Här finns stor 
potential att synliggöra en ökad variation, en högre trygghet och attraktivitet i stadsrummet.

I en tät stadsmiljö ska det vara nära mellan intrycken och den ska planeras med män niskan som mått-
stock och för att upplevas i ögonhöjd. Placering av olika funktioner, entréer med mera påverkar plat-
sens täthet. Hög täthet uppnås således inte enbart genom hög exploatering. Samma exploateringstal kan 
resultera i såväl en gles som en tät stadsbild. Till exempel kan ett område bestå av mycket höga hus som 
ger ett högt exploateringstal men med breda gator och ödsliga platser däremellan. Då blir resultatet en 
gles stad med dåliga förutsättningar för ett intensivt stadsliv.

                
              

                 

Fotograf  Anders Adersson
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Planeringsinriktningar

• Ny bebyggelse tar hänsyn till befintliga miljöer.

• Ny byggnation ska bidra med en tät och blandad stadsbe byggelse för att stärka och synliggö-  
 ra ett omväxlande och stadsmässigt centrum som erbjuder lokaliseringar för både bostäder,   
 verksam heter och rekreationsmöjligheter.

• Långa fastigheter och byggnader riskerar att ge en ensartad miljö och bör därför delas upp i   
 så väl mindre enheter som i användning. Att dela upp volymer och bryta ner skalan    
 skapar förutsättningar för en varierad stadsbild. Tydliga entréer och relevanta förändringar i   
 fasaden bidrar till en variationsrik miljö.

• Vid planering av höga hus ska det alltid motiveras med ett syfte. Ett sådant syfte kan vara att   
 utgöra landmärke, att betona entrépunkt, ett centrum eller allmänna funktioner av stor   
 vikt. Andra syften kan vara att markera en målpunkt, utgöra fondbyggnad, vara symbol- eller  
 identitetsskapande.

• Förtätning och utveckling i centrum ska verka för en ökad social hållbarhet, trivsel och trygg- 
 het. Ökad trivsel ska uppnås genom rumslig täthet med upplevelserika stråk och platser   
 samt med en variation av intryck.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Identitetsskapande stråk

I Halmstads centrum finns stråk som förutom att vara rörelsestråk även är identitetsskapande stråk för 
vår stad. Både Nissanstråket och Vallgravsstråket är historiska spår från stadens framväxt. Om Nissan 
är en av anledningarna till att staden hamnade där den hamnade för 700 år sedan så är Vallgravsstråket 
ett spår av den befästa stadens vall, mur och vallgrav med stadsportar, bastioner och högverk. Det halv-
måneformade stadsområde från den ursprungliga staden syns än i dag tydligt på flygbilder och kartor, 
men inte lika tydligt när man vistas i stadsrummet. Båda dessa stråk kan utvecklas som identitetsska-
pande och positiva tillskott till Halmstads centrum.

Kulturstråk Nissan

Nissan är en kvalitet och har potential att på ett tydligare sätt integreras i stadsrummet. Vattnets närva-
ro i centrum kan förstärkas ytterligare genom en väl utformad och sammanhängande kajpromenad.

Att utveckla kajerna, och skapa ett sammanhängande Nissanstråk är en del i att fortsätta vända staden 
mot Nissan och att stärka vår identitet som staden vid vattnet. Nissan har potentialen att bli ett av våra 
mest besökta och omtycka offentliga rum.

Nissan förbinder istället för att dela

Samtidigt som Nissan är en tillgång så utgör den en barriär mellan stadens östra och västra delar. Nya 
broar för fotgängare och cyklister medger ökade kopplingar mellan stadens stadsdelar, och ökar till-
gängligheten och rekreationsmöjligheterna kring Nissan. Nya broar är en förutsättning för att skapa en 
sammanhängande rekreations-loopar längs vattnet.
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Kulturstråk

En framgångsfaktor för en stad kan vara att låta konsten och kulturen ta plats. Nissanstråket har fan-
tastiska möjligheter att med kulturens hjälp få området att bli ännu mer levande, använt och omtyckt. 
Kulturstråket ska ge förutsättningar för och bidra till möten, aktiviteter och upplevelser längs Nissan. 
Målet är ett levande stråk som attraherar människor från hela Halmstad, men även besökare.

Nissan som rekreationsloop

Nissans stränder skiftar karaktär genom stadens centrala delar. Kajpromenaderna i stadskärnan kopp-
lar till hamnkaraktär i söder och lummiga promenadstigar i norr. Nissan är ett viktigt rekreations- och 
grönstråk och en stor tillgång som promenad- och motionsstråk för stadens centrala delar.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Vallgravsstråket

Vallgravsstråket är läget för det som en gång varit en imponerande befästningsvall och mur som skyd-
dat stadskärnan. Stråket tar sin början med Bastionen i Norre Katts park i norr och avslutas med 
vallgravsmiljön i Slottsparken och slottets trädgård i söder. En gång i tiden var vallen den yttre gränsen 
mot landsbygden med överblick över det utanförliggande landskapet.

Vallgravens vattenflöde är idag ersatt av trafikens flöde, men här andas på delar fortfarande lugn bak-
sida med inslag av grönska. Idag finns på sina håll rester kvar av vallen och muren, stadsportar, katter 
och bastioner. De historiska vingslagen känns, men behöver lyftas fram och göras läsbara som en 
helhet.

De bägge platserna i korsningen med Kyrkogatan respektive Klammerdammsgatan har potential att 
utvecklas till platser där man gärna stannar upp, och som väcker ett intresse för vårt arv. Vid den norra 
av platserna möjliggörs det för att slå sig ned i väntan på bussen.

Strukturen längs vallgraven utvecklas till ett läsbart sammanhållet stråk som visar upp vårt kulturarv 
som befästningsstad. Stråket kopplas även samman till en hel grön rekreationsloop på bägge sidor av 
Nissan.
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Planeringsinriktningar

• Centrums identitetsskapande stråk, med vattennärvaro och historiska spår, lyfts fram och ut-  
 vecklas.

• Grönstruktur, rekreation, kultur och historia är utgångspunkter vid utvecklingen av dessa stråk.

• Att utveckla kajerna, och skapa ett sammanhängande kulturstråk är en del i att fortsätta vända  
 staden mot Nissan och att stärka vår identitet som staden vid vattnet.

• Strukturen längs vallgraven utvecklas till ett läsbart sammanhållet stråk som visar upp vårt   
 kulturarv som befästningsstad. Stråket kopplas även samman till en hel grön rekreationsloop på  
 bägge sidor av Nissan.

Underlagsmaterial

Kulturstråk Nissan, 2017

Förstudie Stadsparken – Norre katts park, Bastionen, Norre port, 2020
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Visa stadsstrukturerande stråk i kartan
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Kulturstråk Nissan

Namn

Kulturstråk Nissan

Markanvändning

Identitetsskapande stråk

Riktlinjer för utveckling

Utveckla i Nissan i Kulturstråk Nissans anda. Kulturstråket ska ge förutsättningar för och bidra till 
möten, aktiviteter och upplevelser längs Nissan.

Miljöerna vid Nissan ska utvecklas främst för allmänna funktioner.

Vattnets närvaro i centrum kan förstärkas ytterligare genom ett väl utformat och sammanhängande 
Nissanstråk. Längs Nissan kopplas också stadens centrala delar direkt och sömlöst med kusten; västra 
stranden och intilliggande naturområde Aleskogen. Läs vidare resonemang i kapitel Grönstruktur.

Förutsättningar för utveckling
Nya broar över Nissan är en förutsättning för att skapa en sammanhängande rekreations-loop läng 
vattnet.

Underlagsmaterial

Kulturstråk Nissan, 2017
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Vallgravsstråket

Namn

Vallgravsstråket

Markanvändning

Identitetsskapande stråk

Riktlinjer för utveckling

Vallgravsstråket utvecklas till ett läsbart sammanhållet stråk som visar upp vårt kulturarv som befäst-
ningsstad. De historiska platserna längs stråket - lägen för bastioner, katter och stadsportar samt rester 
av vallar och murar - lyfts fram i stadsrummet.

De gröna värdena längs stråket lyfts fram. Vallgravsstråket blir basen i det som utvecklas som en rekre-
ativ grön loop, som även på centrums östra sida kopplar samman parker och grönytor.

Underlagsmaterial

Förstudie Stadsparken – Norre katts park, Bastionen, Norre port, 2020
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Kulturmiljöer

Halmstad fick stadsprivilegier 1307. Genom tiderna har staden vid Nissan genomgått flera olika faser 
vilka satt avtryck i stadsmiljön. Det kan gälla den befästa staden och dess stadsplan från 1600-talet, 
utbyggnaden med förstäder utanför vallarna under sent 1800-tal eller 1950- och 60-talets storskaliga 
bostadsbyggande på tidigare jordbruks mark. De fysiska spåren som skapats genom historien är ständigt 
närvarande och fung erar som ett slags stadens ”DNA”, ett grundmaterial att respektera, inspireras av 
och bygga vidare på.

Den historiska stadskärnans uppbyggnad med rutnätsplan och befästningsverk från 1600-talet kan fortfarande spåras i 
dagens moderna stadskärna.

Genom vår gärning tar vi historien med oss in i framtiden. Kulturarvet ska hållas levande och lyftas 
fram i samhället och för Halmstads centrala delar ska kommande generationer få möjlighet att förstå 
sin samtid. Nutid och dåtid knyts ihop genom den mångfald som kulturmiljöer bär på och är en viktig 
resurs i kommunal utveckling och planering.

Kulturmiljön ska dels ha ett bevarandeinriktat säkerställande men även ett framåtsyftande och positivt 
förhållningssätt för att införliva och synliggöra våra historiska värden i den kommande stadsutveckling-
en. Med en bred syn på kulturmiljöns värden kan kulturmiljön utnyttjas som en tillgång för människor 
och samhälle samt som en av de grundläggande utgångspunkterna för olika planerade förändringar. 
Kulturmiljön har förutom traditionella historievetenskapliga värden också sociala och ekonomiska, eller 
upplevelsemässiga och bruksmässiga värden. För att nå framsteg i att synliggöra och en utveckla våra 
gemensamma kulturmiljöer krävs bred delaktighet och engagemang från många olika kompetenser och 
resurser.
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Vad är en kulturmiljö?

Kulturmiljö är de avtryck som mänskliga aktiviteter genom tiderna avsatt i den fysiska miljön.

I Kulturmiljöprogram för Halmstads stad, vilken är ett kunskapsunderlag till centrumutvecklingspla-
nen, avses de utpekade kulturmiljöerna – ”Kulturmiljö av särskilt värde” - områden som har ett särskilt 
värde genom att de har en sammanhållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller 
representativa, visa en viss årsring i staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och 
verksamheter.

Kulturmiljöer stärker vår identitet och attraktivitet

Vi värnar och tar hand om våra vackra och variationsrika kulturmiljöer eftersom de ger identitet, lockar 
turister och får invånarna att trivas.

Platsens identitet och attraktivitet bevaras och utvecklas om vi bygger nytt i eller i anslutning till en ut-
pekad kulturmiljö. Nya tillägg i befintliga kulturmiljöer ska anpassas till och förstärka dess kulturmiljö-
värden. Centrala Halmstads rika historiska byggnadsarv kompletteras och kombineras med väl anpassa-
de till- och nybyggnader som får bidra med sin tidsanda till stadsrummets gestaltning.

Exempel från Halmstads centrum där modern arkitektur samspelar med äldre arkitektur på ett föredömligt sätt. Arki-
tekt Fredblads, fotograf  Klas Sjöberg.
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Planeringsinriktningar

• Förändringar och nytillskott i eller i nära anslutning till en utpekad kulturmiljö ska bevara plat- 
 sens identitet och attraktivitet samt anpassas till och förstärka dess kulturmiljövärden.

• Ny- och tillbyggnader i centrums rika historiska byggnadsarv ska bidra med sin tidsanda till   
 stadsrummets gestaltning.

• Vid utveckling av centrum ska stadskärnans historiska strukturer och lager om möjligt ytterliga- 
 re lyft fram och synliggöras.

• I kulturhistoriskt värdefulla miljöer såsom riksintresse för kulturmiljövård, kulturmiljöområden  
 och vid klassad bebyggelse i länsstyrelsens byggnadsinventering, ska en antikvarisk utredning  
 göras inför eller inom detaljplaneprocessen innan förslag på förtätning och ombyggnad tas   
 fram.

• Kulturmiljöer av stort värde ska skyddas i detaljplan i samband med planläggning.

Underlagsmaterial

Kulturmiljöprogram för Halmstads stad, 2020
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Visa utpekade kulturmiljöer av särskilt värde i kartan

374



286
   

    
 

Kulturmiljöer

Område

Kv Brynjan

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/5 3.pdf
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Kulturmiljöer

Område

V. Brogatan/Fridhemsparken

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/4 3.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Stenvinkelsgatan

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/4 2.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Karl XIs väg

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/4 1.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Radioplan/Gunillaparken

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/4 4.pdf
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Kulturmiljöer

Område

N. kyrkogården/läroverksomr.

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/2 2.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Norre katts park/N. vägen

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/2 1.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Stadskärnan

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/1 1.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Slottsparken institution

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/5 1.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Lotskolonin

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/5 2.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Stenstaden

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/3 1.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Stationsomr./Tullkammarkajen

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/3 2.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Industriomr. vid järnvägen

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/3 3.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Östra Nyatorp

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/12 3.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Gamla Nyhem

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/12 1.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Institutionsomr. på öster

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/11 1.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Egnahemsområdet

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/11 2.pdf
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Kulturmiljöer

Område

Klackerup/Östra lyckan

Ursprung

Kulturmiljöprogram framtaget av Halmstads kommun tillsammans med Kulturmiljö Halland.

Beskrivning

Område utpekat i Kulturmiljöprogram för Halmstad stad.

”Kulturmiljö av särskilt värde” är områden som har ett särskilt värde genom att de har en samman-
hållen karaktär, är välbevarade från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i 
staden, ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter.

Länk

Kulturmiljöprogram (pdf)

https://internkarta.halmstad.se/files/fop/centrum/samrad/12 2.pdf
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Risker och störningar

Centrumutvecklingsplanen syftar till att minimera risker och medverka till en god livsmiljö för alla bo-
ende, verksamma och besökare. Områden med miljöproblematik ska särskilt beaktas i utvecklingen av 
centrum. Detta gäller exempelvis bullerstörningar, föroreningar, farligt gods, verksamheter som kräver 
skyddszoner eller områden som är särskilt känsliga för störningar eller påverkan från omgivningen.

Vid förändrad markanvändning eller annan utveckling som berör dessa områden ska riskerna för påver-
kan på människor och miljö minimeras.

Planeringsinriktningar

• För nya detaljplaner som berörs av förorenade områden krävs utredning och riskbedömning.  
 Där markförorening konstaterats ställs krav på de sanerings- eller skyddsåtgärder som be-  
 hövs för att marken ska anses vara lämplig för ändamålet och för att förebygga olägen  
 heter för människors hälsa eller miljön. Åtgärderna kan i vissa fall kopplas till bestämmelser   
 med villkor för lovgivning eller startbesked. 

• Områden med potentiell förorening och som riskerar översvämmas observeras särskilt och   
 prioriteras för eventuell åtgärd. 

• Områden med potentiell förorening inom områden viktiga för kommunens nuvarande och   
 framtida dricksvattenförsörjning observeras särskilt och prioriteras för eventuell åtgärd. 

• Hänsyn tas till verksamheters påverkan på omgivningen vid detaljplanering och bygglov. Denna  
 hänsyn bör vara dubbelriktad. Dels bör inte verksamheter lokaliseras för nära befintliga bostä- 
 der, dels bör bostäder inte lokaliseras för nära verksamheter med miljöpåverkan. Hur   
 stora skyddsavstånden bör vara är beroende av vilken sorts verksamhet det rör sig om. Därför  
 måste en utredning och bedömning göras ifrån fall till fall.

• Sträva efter bästa möjliga boendemiljö för kommunens invånare, även ur ljudsynpunkt.

• För att kunna förtäta och utveckla centrum vidtas åtgärder för att skydda bostäder och verk  
 samheter såsom skolmiljöer från buller. Utredningar och åtgärder ska göras för att skydda såväl  
 befintliga som nytillkommande bostäder och skolmiljöer från höga ljudnivåer från trafiken. För  
 befintliga miljöer utgår utrednings- och åtgärdsbehovet från vägnätets funktion och karaktär   
 samt tidigare känd bullerproblematik. För nya bostadsområden, skolmiljöer och vägar   
 görs utredningar, åtgärder och regleringar i detaljplaneprocessen.

• Vid planering av ny bebyggelse tas hänsyn till rekommenderade skyddsavstånd för farligt gods  
 alternativt vidtas erforderliga skyddsåtgärder.

Underlagsmaterial/läs mer

Bullerkartläggning, Halmstad, 2016
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Visa risker och störningar i kartan
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Stående vatten vid 100-årsregn

Beskrivning

Se digital version för mer en detaljerad beskrivning.

Ursprung

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och energitorvtäkter som rapporterats in till Länsstyrelsen.
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Stående vatten vid 100-årsregn

Beskrivning

Se digital version för mer en detaljerad beskrivning.

Planeringsinriktning

För nya detaljplaner som berörs av förorenade områden krävs utredning och riskbedömning. Där 
markförorening konstaterats ställs krav på de sanerings- eller skyddsåtgärder som behövs för att mar-
ken ska anses vara lämplig för ändamålet och för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller 
miljön. Åtgärderna kan i vissa fall kopplas till bestämmelser med villkor för lovgivning eller startbesked.

Områden med potentiell förorening och som riskerar översvämmas observeras särskilt och prioriteras 
för eventuell åtgärd.
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Dricksvattenförsörjning

Grundvatten är en resurs som måste skyddas för att säkra tillgången till rent dricksvatten nu och i fram-
tiden.

Inom planområdet för centrumutvecklingsplanen finns delar av Galgbergets vattenskyddsområde, och 
vattentäktens tillrinningsområde.

Planeringsinriktningar

• Vattenförsörjningen säkerställs långsiktigt, hela kedjan från resurs till användare.

• Tillgång till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd säkras genom att skydda befintli- 
 ga och framtida områden av betydelse för vattenförsörjningen och en tillräcklig dricksvatten-  
 produktion säkerställs.

• Bebyggelse, verksamheter, infrastruktur eller andra åtgärder ska inte komma till inom vatten  
 skyddsområden om det kan äventyra kommunens nuvarande eller kommande generationers   
 vattenförsörjning avseende antingen kvantitet eller kvalitet. Hänsyn tas även till    
 tillrinningsområdena till vattentäkterna.

• Inom primär skyddszon för vattentäkt ska ingen ny byggnation tillkomma.

• Vattensmarta lösningar för att undvika onödig förbrukning av dricksvatten ska premieras.
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Visa vattenskyddsområden och tillrinninsområde för vattentäkt i kartan
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Vattenskyddsområde

Namn

Galgberget
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Klimatförändringar

En av de allra största utmaningarna för centrum är ett förändrat klimat. Höjda havsnivåer, översväm-
ningar, erosion och värmeböljor är några av de effekter som kan förväntas. Främst utsatt är centrum av 
översvämning. Stadens centrala delar med stadskärnan är av särskild betydelse för stadens och kommu-
nens utveckling och för att skydda befintlig bebyggelse och möjliggöra för en säker framtida bebyggel-
seutveckling behöver centrum klimatanpassas.

Både befintlig bebyggelse i form av kulturhistorisk värdefull bebyggelse inklusive riksintresse och 
samhällsviktig verksamhet såsom skolor och teknisk infrastruktur, samt vägar och broförbindelser som 
är viktiga för staden, riskerar att drabbas. Halmstads kommun förbereder sig genom förebyggande 
åtgärder och anpassning till de nya förutsättningarna. Den fördjupade översiktsplanen behandlar i ett 
sammanhang den komplexa frågan att skydda redan befintliga utsatta områden och funktioner samt att 
utveckla centrum med ny bebyggelse på ett robust och säkert sätt.

Hur centrum skyddas mot översvämning se Planförslag – Variera ett blandat centrum – Klimatanpassning.

Översvämning

Både havshöjningen och höga flöden i Nissan, men även skyfall bidrar till risken att delar av centrum 
översvämmas. Redan idag har delar av Söder, Tullkammarkajen och stadskärnan närmast Nissan över-
svämmats vid storm. Exakt hur stora områden som kommer att påverkas framåt är osäkert då det beror 
på allas vårt nuvarande och framtida beteende, och därmed hur mycket problematiken ökar. Av yttersta 
vikt är därför också att arbetet fortsätter med att nå utsläppsmålen så att klimatförändringarna och dess 
påverkan kan begränsas.

Skyfall

Kraftiga skyfallsregn kommer att bli vanligare. Det är inte rimligt att bygga ut ett ledningssystem som 
kan hantera skyfallsregnet, istället måste avrinningen ske på markytan vilket innebär att det är viktigt 
att grönytor avsätts för ändamålet. Detta är en viktig aspekt som ska väga tungt när förtätning sker 
eller när nya områden byggs ut på mark som idag är genomsläpplig. Tillräckligt med gröna ytor för 
skyfallshantering måste också avsättas för ändamålet när nya områden planeras. Grönytor behöver vara 
multifunktionella så att hantering av skyfallsregn kan ske på grönområden som samtidigt tillför rekrea-
tionsvärden.

Alla områden behöver grönområden för att kunna hantera skyfallsregnen i ett förändrat klimat, men 
vissa områden är mer komplexa än andra och större områden behöver avsättas för ändamålet.

Vilka ytor som pekas ut som översvämningsytor för skyfall samt skyfallsleder se Planförslag – Variera ett blandat 
centrum – Klimatanpassning.
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Höjd temperatur

En annan aspekt av klimatförändringarna är höjda temperaturer. Särskilt invånarna i centrala staden ris-
kerar att utsättas för detta eftersom temperaturen blir högre i hårdgjorda miljöer. Grönska i stadsmiljö 
är viktigt även av detta skäl. Det handlar både om ett grönt nätverk av parker i staden och att utrymme 
om möjligt ges för träd i gaturummet.

Hur centrum grönstruktur planeras se Planförslag – Variera ett blandat centrum – Grönstruktur.

Underlagsmaterial/läs mer

Klimatanpassningsplan, samrådsversion, 2021
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Visa klimatförändringar i kartan
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Översvämning

Beskrivning

Områden som kan komma att översvämmas vid höga flöden (beräknat högsta flöde) eller av höjda 
havsnivåer (beräknat högsta havsvattenstånd) vid extremväder år 2100.
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Riksintressen

Vad är ett riksintresse?

Riksintressen är geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden 
och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering. Begreppet riksin-
tresse används om två olika typer av områden. Dels större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. 
miljöbalken dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den ansvariga nationel-
la myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk.

Områden av riksintresse ska enligt plan- och bygglagen skyddas vid exploatering eller annan föränd-
ring så att åtgärder som strider mot de riksintressanta värdena förhindras. Områden av riksintresse ska 
prioriteras i den fysiska planeringen och den kommunala översiktsplaneringen ska tydligt redovisa hur 
kommunen avser att tillgodose riksintressena. Staten ska genom Länsstyrelsen under samrådet särskilt 
bevaka hur riksintressena tillgodoses i översiktsplanen.

Om ett område är av riksintresse för flera och oförenliga ändamål, ska det enligt miljöbalkens 3 kapitel 
10 § ges företräde åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning av 
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Försvarsmaktens intressen ska ges företräde om området 
eller del av detta behövs för en anläggning för totalförsvaret.

Riksintressen kan i den kommunala översiktliga planeringen bli föremål för diskussion och utveckling 
men även ifrågasättande och förändring.

Inom, eller i direkt anslutning till centrumutvecklingsplanen finns riksintressen för naturvård, friluftsliv, 
kulturmiljövård, kommunikationer, särskilda hushållningsbestämmelser för högexploaterad kust och 
rörligt friluftsliv, påverkansområden för buller, -civil flygplats och -väderradar samt Natura 2000.

Kommunens ställningstaganden

Kommunen delar i huvudsak de statliga myndigheternas uppfattning angående utpekade riksintresse-
områden. Kommunen har i översiktsplaneringen tagit hänsyn till riksintressena och kommer generellt 
att, så långt möjligt, tillgodose och bevaka riksintressena i samband med detaljplanering, bygglovsgiv-
ning och förhandsbesked samt vid annan tillståndsprövning.

Som en följd av Kulturmiljö Hallands genomgång av riksintresse för kulturmiljövården 2019 i sam-
band med framtagande av ett kulturmiljöprogram för staden, föreslår kommunen ny avgränsning för 
riksintresseområde Halmstad innerstad och Östra förstaden (KN 35). Förslag till ny avgränsning följer 
Kulturmiljö Hallands förslag. Förslag till ny avgränsning har även framförts i samråds- och gransk-
ningsförslag till den kommunomfattande översiktsplanen.

Halmstads kommun föreslår en justerad avgränsning för riksintresse Hamn. I dagsläget sträcker sig rik-
sintresset för hamnen långt upp i Nissan, och slutar vid Slottsbron i centrala Halmstad. Som en följd av 
att Halmstads kommun i kommunomfattande översiktsplan, plan för transportsystemet samt i centru-
mutvecklingsplanen föreslår ett vägreservat med ny bro över Nissan föreslår kommunen en ny angräns-
ning för riksintresseområdet Hamn. Förslag till ny avgränsning har även framförts i granskningsförslag 
till den kommunomfattande översiktsplanen.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Halmstads kommun föreslår en justerad avgränsning av riksintresse Kommunikationer vägnät gällande 
vägar mot flygplats och hamn. Förslag till förändring av riksintressets sträckning mellan E6 och hamn, 
samt mellan E6 och flygplats, har även framförts i granskningsförslag till den kommunomfattande 
översiktsplanen.

För en mer detaljerad beskrivning av förslag på justerade avgränsningar av riksintressen klicka på res-
pektive yta i kartans skikt: RIKSINTRESSE FÖRSLAG PÅ ÄNDRING.
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Riksintresse förslag på ändring

Kommunens förslag på förändring av riksintresset

I samband med framtagandet av ett nytt kulturmiljöprogram för Halmstads stad, 2019, fick Kulturmiljö 
Halland även uppdraget att bedöma riksintresseområdet för kulturmiljövård Halmstad - Innerstaden 
och Östra förstaden. Deras bedömning är att Halmstads innerstad fortsatt är av högt kulturhistoriskt 
värde och motsvarar Riksantikvarieämbetets motivering och uttryck för riksintresset. Men området har 
delvis förändrats genom stadsförnyelse samtidigt som delar av befintlig bebyggelse har uppvärderats 
sedan 1996.

Längs Dragvägen på Söder och på industrifastighet som tidigare tillhört Nordiska filt har storskalig 
bostadsbebyggelse uppförts. I dessa delar av området bedöms de kulturhistoriska värdena ha reducerats 
i en sådan omfattning att en ny avgränsning av riksintresset kan vara motiverat.

Kulturmiljö Halland föreslår också att riksintresset utökas med kvarteret Basilikan i väster, före detta 
järnvägsbron och Norra station samt Norre Katts park i norr samt kvarteren Jarlen, Juristen och Jung-
frun som en förlängning av Östra förstaden mot norr.

Kommunen anser att gränserna för riksintresseområdet för Halmstads innerstad och Östra förstaden 
bör ändras enligt Kulturmiljö Hallands förslag. Förslag till ny avgränsning har även framförts i samråds- 
och granskningsförslag till den kommunomfattande översiktsplanen.
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Riksintresse förslag på ändring

Kommunens förslag på förändring av riksintresset

I dagsläget sträcker sig riksintresset för hamnen långt upp i Nissan, och slutar vid Slottsbron i centra-
la Halmstad. Som en följd av att Halmstads kommun i kommunomfattande översiktsplan, plan för 
transportsystemet samt i centrumutvecklingsplanen föreslår ett vägreservat med ny bro över Nissan 
föreslår kommunen en ny angränsning för riksintresseområdet Hamn och farled. Hallands Hamnar har 
dessutom aviserat att de på sikt ämnar lämna Nissankajen. Oceanhamnen längre ut mot havet planeras 
att utvecklas för hamnverksamheten. Ny avgränsning föreslås istället längre söderut närmre Nissans 
inlopp, fram till reservat för ny förbindelse över Nissan.

Förslag till ny avgränsning har även framförts i granskningsförslag till den kommunomfattande över-
siktsplanen.
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Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Riksintresse förslag på ändring

Kommunens förslag på förändring av riksintresset

Trafikverket har i sin revidering av riksintressen för avsikt att ta bort nuvarande koppling mellan E6 
och flyg som riksintresse, vilket kommunen ställt sig positiv till.

Kommunen har vid eventuellt nytt utpekande istället föreslagit att Wrangelsgatan och Järnvägsleden 
pekas ut, och därmed minskar genomfartstrafik genom centrum som ska tas sig mellan E6 och flyg-
platsen.

Förslag till förändring av riksintressets sträckning mellan E6 och flygplats, har även framförts i gransk-
ningsförslag till den kommunomfattande översiktsplanen.
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Naturvård

Namn

Laholmsbukten -Eldsbergaåsen - Genevadsåsen - Lagan

Områdesnummer

NN19

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Naturvårdsverket.

Beskrivning

Riksintresset utgörs av en utpräglad sandvandringskust med sandstränder och vidsträckta flygsandsfält. 
Riksintresset berör även Laholms kommun. Kustområdets flygsandsfält och Eldsbergaåsen visar land-
skapets utveckling och ekologiska samband. Detta tillsammans med områdets sårbara biotoper och bio-
logiska mångfald, utgör de viktigaste värdena inom riksintresset. Riksintresseområdet säkerställs genom 
naturreservat, fågelskyddsområde, miljöskyddsområde (7 kap 19§ MB), landskapsbildsskyddsområden 
och Natura 2000-förordnande.

Ställningstagande

Centrumutvecklingsplanen berör endast marginellt riksintresset NN19. En mindre del av Natura 
2000-området Aleskogen och Alets naturreservat sträcker sig in i planområdet. I riksintressets nordös-
tra utkant föreslås i centrumutvecklingsplanen ett reservat för en ny gata på Söder samt klimatanpass-
ningsåtgärder. Den nya vägsträckningen bedöms påverka riksintresset marginellt. I kommande skeden 
av planering av vägen ska anpassning ske efter områdets naturförutsättningar, och med hänsyn till 
riksintressets värden.

Planeringsinriktningar för miljökvalitetsnormer för vatten är formulerade i centrumutvecklingsplanen i 
syfte att skydda de delar av riksintresset som berör Laholmsbukten.
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Friluftsliv

Namn

Nissan

Områdesnummer

FN11

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Naturvårdsverket.

Beskrivning

Området är lek- och uppväxtområde för bland annat lax och havsöring. Nissan, som rinner fram i ett 
naturskönt landskap, utnyttjas av ett stort antal sportfiskare.

Ställningstagande

I centrumutvecklingsplanen föreslås planeringsinriktningar för miljökvalitetsnormer för vatten vilka 
bidrar till att skydda riksintresset genom krav på dagvattenhantering med bättre rening och förutsätt-
ningar för biologisk mångfald.

Centrumutvecklingsplanen anger att Nissan och dess omgivningar har stort natur- och rekreations-
värde. Centrutvecklingsplanen föreslår utveckling av Nissan som rekreationsstråk genom Halmstads 
centrum.

Småbåtshamnen och området söder om Nissans mynning är en målpunkt där service, turism och fiske-
värden tillåts utvecklas och därmed stärka åns värde som riksintresse.

Riksintresseområde för friluftsliv i Nissan berörs av flera nya broar i centrala Halmstad. Utformningen 
av dessa ska göras med hänsyn till riksintresset för friluftsliv och dess fiskevärden.
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Kulturmiljövård

Namn

Halmstad, innerstaden och Östra förstaden

Områdesnummer

KN35

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet beskrev 1996 motiveringen till riksintresset som ”residens- och fästningsstad 
av medeltida ursprung, präglad av det tidiga 1600-talets planförnyelse och det expansiva skedet vid 
1800-talets slut då den tidstypiska Östra Förstaden tillkom.”

Ställningstagande
Riksintresset tillgodoses genom att tillkommande bebyggelse utformas med hänsyn till värden i riksin-
tresseområdet för kulturmiljövården. I centrumutvecklingsplanen föreslås planeringsinriktningar vilka 
syftar till att arkitektoniska värden, höjder och skala ska förhålla sig till stadskärnans historiska arv. I 
Centrumutvecklingsplanen ges förslag på att Halmstads rika historiska arv ska lyftas fram och tydliggö-
ras i utvecklingen av området.

I samband med framtagandet av ett nytt kulturmiljöprogram för Halmstads stad, 2019, fick Kulturmiljö 
Halland även uppdraget att bedöma riksintresseområdet Halmstad- Innerstaden och Östra förstaden. 
Deras bedömning är att Halmstads innerstad fortsatt är av högt kulturhistoriskt värde och motsvarar 
Riksantikvarieämbetets motivering och uttryck för riksintresset. Men området har delvis förändrats 
genom stadsförnyelse samtidigt som delar av befintlig bebyggelse har uppvärderats sedan 1996.
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Längs Dragvägen på Söder och på industrifastighet som tidigare tillhört Nordiska filt har storskalig 
bostadsbebyggelse uppförts. I dessa delar av området bedöms de kulturhistoriska värdena ha reducerats 
i en sådan omfattning att en ny avgränsning av riksintresset kan vara motiverat.

Kulturmiljö Halland föreslår också att riksintresset utökas med kvarteret Basilikan i väster, före detta 
järnvägsbron och Norra station samt Norre Katts park i norr samt kvarteren Jarlen, Juristen och Jung-
frun som en förlängning av Östra förstaden mot norr.

Kommunen anser att gränserna för riksintresseområdet för Halmstads innerstad och Östra förstaden 
bör ändras enligt Kulturmiljö Hallands förslag. Förslag till ny avgränsning har även framförts i samråds- 
och granskningsförslag till den kommunomfattande översiktsplanen.
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Natura 2000

Namn

Aleskogen

Ursprung

Utpekat som Natura 2000-område av Naturvårdsverket.

Beskrivning

Aleskogen är av regeringen utpekad som ett Natura 2000-område. Aleskogens högsta värden är knut-
na till bäckar och källpåverkad mark i svämlövskog med många gamla träd och mycket död ved, samt 
sanddyner med värdefull insektsfauna. Natura 2000-området har sedan 2020 formellt skydd och ingår i 
det kommunala naturreservatet Alet.

Ställningstagande

I centrumutvecklingsplanen föreslås ett reservat för en ny gata på Söder samt klimatanpassningsåt-
gärder. Vägreservatet är lokaliserat med väl tilltaget avstånd till Natura 2000-området. I kommande 
skeden av planering av väg och klimatanpassningsåtgärder ska anpassning ske med hänsyn till Natura 
2000-områdets värden. Åtgärder som kan skada områdets naturvärden, inklusive förändringar i hydro-
login, får inte komma till.
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Totalförsvar på land

Namn

Ringenäs skjutfält

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Försvarsmakten.

Beskrivning

Centrumutvecklingsplanen berörs av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret i form 
av Halmstads övningsfält med skjutbanor, väderradar på Bjäre och civil flygplats - Halmstad flygplats.

Inget utpekat riksintresse för totalförsvaret är beläget inom planområdet. Dock sträcker sig påverkans-
område för buller - från skjutbanan nordväst om planområdet - fram till plangräns.

Planområdet ligger, så som stora delar av kommunen, inom påverkansområde för civil flygplats och 
väderradar.

På grund av försvarssekretess är det Försvarsmakten som gör bedömningen om en åtgärd medför 
påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del eller deras påverkansområden. Med 
anledning av detta ska ärenden inom områden av betydelse för totalförsvarets militära del remitteras till 
Försvarsmakten.

Ställningstagande

Planen bedöms inte påverka pågående verksamhet vare sig vid Halmstads City Airport eller väderra-
darn på Bjäre.

Inom påverkansområde kring Halmstads flygplats får inga höga objekt tillkomma som kan påverka 
Försvarsmaktens verksamhet.
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Totalförsvar på land

Namn

Nyårsåsens skjutfält och Halmstads övningsfält med skjutbanor

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Försvarsmakten.

Beskrivning

Centrumutvecklingsplanen berörs av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret i form 
av Halmstads övningsfält med skjutbanor, väderradar på Bjäre och civil flygplats - Halmstad flygplats.

Inget utpekat riksintresse för totalförsvaret är beläget inom planområdet. Dock sträcker sig påverkans-
område för buller - från skjutbanan nordväst om planområdet - fram till plangräns.

Planområdet ligger, så som stora delar av kommunen, inom påverkansområde för civil flygplats och 
väderradar.

På grund av försvarssekretess är det Försvarsmakten som gör bedömningen om en åtgärd medför 
påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del eller deras påverkansområden. Med 
anledning av detta ska ärenden inom områden av betydelse för totalförsvarets militära del remitteras till 
Försvarsmakten.

Ställningstagande

Planen bedöms inte påverka pågående verksamhet vare sig vid Halmstads City Airport eller väderra-
darn på Bjäre.

Inom påverkansområde kring Halmstads flygplats får inga höga objekt tillkomma som kan påverka 
Försvarsmaktens verksamhet.
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Påverkansområde för buller och annan risk

Namn

Ringenäs skjutfält

Ursprung

Område utpekat som påverkansområde av Försvarsmakten.

Beskrivning

Centrumutvecklingsplanen berörs av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret i form 
av Halmstads övningsfält med skjutbanor, väderradar på Bjäre och civil flygplats - Halmstad flygplats.

Inget utpekat riksintresse för totalförsvaret är beläget inom planområdet. Dock sträcker sig påverkans-
område för buller - från skjutbanan nordväst om planområdet - fram till plangräns.

På grund av försvarssekretess är det Försvarsmakten som gör bedömningen om en åtgärd medför 
påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del eller deras påverkansområden. Med 
anledning av detta ska ärenden inom områden av betydelse för totalförsvarets militära del remitteras till 
Försvarsmakten.

Ställningstagande

Planområdet ligger, så som stora delar av kommunen, inom påverkansområde för civil flygplats och 
väderradar. Planen bedöms inte påverka pågående verksamhet vare sig vid Halmstads flygplats eller 
väderradarn på Bjäre.

Inom påverkansområde kring Halmstads flygplats får inga höga objekt tillkomma som kan påverka 
Försvarsmaktens verksamhet.
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Påverkansområde för buller och annan risk

Namn

Nyårsåsens skjutfält och Halmstads övningsfält med skjutbanor

Ursprung

Område utpekat som påverkansområde av Försvarsmakten.

Beskrivning

Centrumutvecklingsplanen berörs av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret i form 
av Halmstads övningsfält med skjutbanor, väderradar på Bjäre och civil flygplats - Halmstad flygplats.

Inget utpekat riksintresse för totalförsvaret är beläget inom planområdet. Dock sträcker sig påverkans-
område för buller - från skjutbanan nordväst om planområdet - fram till plangräns.

På grund av försvarssekretess är det Försvarsmakten som gör bedömningen om en åtgärd medför 
påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del eller deras påverkansområden. Med 
anledning av detta ska ärenden inom områden av betydelse för totalförsvarets militära del remitteras till 
Försvarsmakten.

Ställningstagande

Planområdet ligger, så som stora delar av kommunen, inom påverkansområde för civil flygplats och 
väderradar. Planen bedöms inte påverka pågående verksamhet vare sig vid Halmstads flygplats eller 
väderradarn på Bjäre.

Inom påverkansområde kring Halmstads flygplats får inga höga objekt tillkomma som kan påverka 
Försvarsmaktens verksamhet.

422



334
   

    
 

Påverkansområde för buller och annan risk

Namn

Mästocka skjutfält

Ursprung

Område utpekat som påverkansområde av Försvarsmakten.

Beskrivning

Centrumutvecklingsplanen berörs av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret i form 
av Halmstads övningsfält med skjutbanor, väderradar på Bjäre och civil flygplats - Halmstad flygplats.

Inget utpekat riksintresse för totalförsvaret är beläget inom planområdet. Dock sträcker sig påverkans-
område för buller - från skjutbanan nordväst om planområdet - fram till plangräns.

På grund av försvarssekretess är det Försvarsmakten som gör bedömningen om en åtgärd medför 
påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del eller deras påverkansområden. Med 
anledning av detta ska ärenden inom områden av betydelse för totalförsvarets militära del remitteras till 
Försvarsmakten.

Ställningstagande

Planområdet ligger, så som stora delar av kommunen, inom påverkansområde för civil flygplats och 
väderradar. Planen bedöms inte påverka pågående verksamhet vare sig vid Halmstads flygplats eller 
väderradarn på Bjäre.

Inom påverkansområde kring Halmstads flygplats får inga höga objekt tillkomma som kan påverka 
Försvarsmaktens verksamhet.
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Påverkansområde civil flygplats

Ursprung

Område utpekat som påverkansområde av Försvarsmakten.

Beskrivning

Centrumutvecklingsplanen berörs av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret i form 
av Halmstads övningsfält med skjutbanor, väderradar på Bjäre och civil flygplats - Halmstad flygplats.

Inget utpekat riksintresse för totalförsvaret är beläget inom planområdet. Dock sträcker sig påverkans-
område för buller - från skjutbanan nordväst om planområdet - fram till plangräns.

På grund av försvarssekretess är det Försvarsmakten som gör bedömningen om en åtgärd medför 
påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del eller deras påverkansområden. Med 
anledning av detta ska ärenden inom områden av betydelse för totalförsvarets militära del remitteras till 
Försvarsmakten.

Ställningstagande

Planområdet ligger, så som stora delar av kommunen, inom påverkansområde för civil flygplats och 
väderradar. Planen bedöms inte påverka pågående verksamhet vare sig vid Halmstads flygplats eller 
väderradarn på Bjäre.

Inom påverkansområde kring Halmstads flygplats får inga höga objekt tillkomma som kan påverka 
Försvarsmaktens verksamhet.
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Påverkansområde väderradar

Ursprung

Område utpekat som påverkansområde av Försvarsmakten.

Beskrivning

Centrumutvecklingsplanen berörs av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret i form 
av Halmstads övningsfält med skjutbanor, väderradar på Bjäre och civil flygplats - Halmstad flygplats.

Inget utpekat riksintresse för totalförsvaret är beläget inom planområdet. Dock sträcker sig påverkans-
område för buller - från skjutbanan nordväst om planområdet - fram till plangräns.

På grund av försvarssekretess är det Försvarsmakten som gör bedömningen om en åtgärd medför 
påtaglig skada på ett riksintresse för totalförsvarets militära del eller deras påverkansområden. Med 
anledning av detta ska ärenden inom områden av betydelse för totalförsvarets militära del remitteras till 
Försvarsmakten.

Ställningstagande

Planområdet ligger, så som stora delar av kommunen, inom påverkansområde för civil flygplats och 
väderradar. Planen bedöms inte påverka pågående verksamhet vare sig vid Halmstads flygplats eller 
väderradarn på Bjäre.

Inom påverkansområde kring Halmstads flygplats får inga höga objekt tillkomma som kan påverka 
Försvarsmaktens verksamhet.
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Hamn

Namn

Halmstads hamn

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Trafikverket.

Beskrivning

Halmstads hamn är av riksintresse och ingår i det av EU utpekade TEN-T nätet. Riksintresset för ham-
nen sträcker sig läng Nissan in i planområdet.

Ställningstagande

I dagsläget sträcker sig riksintresset för hamnen långt upp i Nissan, och slutar vid Slottsbron i centra-
la Halmstad. Som en följd av att Halmstads kommun i kommunomfattande översiktsplan, plan för 
transportsystemet samt i centrumutvecklingsplanen föreslår ett vägreservat med ny bro över Nissan 
föreslår kommunen en ny angränsning för riksintresseområdet Hamn och farled. Hallands Hamnar har 
dessutom aviserat att de på sikt ämnar lämna Nissankajen. Oceanhamnen längre ut mot havet planeras 
att utvecklas för hamnverksamheten. Ny avgränsning föreslås istället längre söderut närmre Nissans 
inlopp, fram till reservat för ny förbindelse över Nissan.

Förslag till ny avgränsning har även framförts i granskningsförslag till den kommunomfattande över-
siktsplanen.
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Järnväg

Namn

Västkustbanan

Ursprung

Sträckning utpekad som riksintresse av Trafikverket.

Beskrivning

Inom planområdet återfinns Halmstads station och bangård. Dessa skapar möjligheter för personer 
och gods att transportera sig till, från och genom Halmstad och vidare ut i landet.

Västkustbanan sträcker sig genom planområdet för centrumutvecklingsplanen. Banan är utpekad som 
TEN-T stomnät och trafikeras av kort- och långväga persontrafik samt godstrafik. Västkustbanan leder 
även till Halmstads övriga järnvägar, Markarydsbanan och HNJ-banan, som återfinns utanför planom-
rådet.

Ställningstagande

I centrumutvecklingsplanen pekas ett nytt resecentrum ut. Resecentrumet syftar till att samla trafikslag 
och underlätta övergångar mellan olika kollektiva transportslag. Utvecklingen av resecentrum och om-
rådet som helhet – Stationsstaden - bedöms inte påverka riksintresset negativt. Kapacitetshöjande för 
personbangården är en förutsättning för planeringen. I och med det pågående arbetet med resecentrum 
samplanerar Halmstads kommun med Trafikverket, och resecentrums etapp 3 finns med i nationell 
plan vilken innebär kapacitetshöjande åtgärder för personbangården.
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Järnväg bangård

Namn

Halmstad

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Trafikverket.

Beskrivning

Inom planområdet återfinns Halmstads station och bangård. Dessa skapar möjligheter för personer 
och gods att transportera sig till, från och genom Halmstad och vidare ut i landet.

Västkustbanan sträcker sig genom planområdet för centrumutvecklingsplanen. Banan är utpekad som 
TEN-T stomnät och trafikeras av kort- och långväga persontrafik samt godstrafik. Västkustbanan leder 
även till Halmstads övriga järnvägar, Markarydsbanan och HNJ-banan, som återfinns utanför planom-
rådet.

Ställningstagande

I centrumutvecklingsplanen pekas ett nytt resecentrum ut. Resecentrumet syftar till att samla trafikslag 
och underlätta övergångar mellan olika kollektiva transportslag. Utvecklingen av resecentrum och om-
rådet som helhet – Stationsstaden - bedöms inte påverka riksintresset negativt. Kapacitetshöjande för 
personbangården är en förutsättning för planeringen. I och med det pågående arbetet med resecentrum 
samplanerar Halmstads kommun med Trafikverket, och resecentrums etapp 3 finns med i nationell 
plan vilken innebär kapacitetshöjande åtgärder för personbangården.
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Järnväg station

Namn

Halmstad C

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Trafikverket.

Beskrivning

Inom planområdet återfinns Halmstads station och bangård. Dessa skapar möjligheter för personer 
och gods att transportera sig till, från och genom Halmstad och vidare ut i landet.

Västkustbanan sträcker sig genom planområdet för centrumutvecklingsplanen. Banan är utpekad som 
TEN-T stomnät och trafikeras av kort- och långväga persontrafik samt godstrafik. Västkustbanan leder 
även till Halmstads övriga järnvägar, Markarydsbanan och HNJ-banan, som återfinns utanför planom-
rådet.

Ställningstagande

I centrumutvecklingsplanen pekas ett nytt resecentrum ut. Resecentrumet syftar till att samla trafikslag 
och underlätta övergångar mellan olika kollektiva transportslag. Utvecklingen av resecentrum och om-
rådet som helhet – Stationsstaden - bedöms inte påverka riksintresset negativt. Kapacitetshöjande för 
personbangården är en förutsättning för planeringen. I och med det pågående arbetet med resecentrum 
samplanerar Halmstads kommun med Trafikverket, och resecentrums etapp 3 finns med i nationell 
plan vilken innebär kapacitetshöjande åtgärder för personbangården.
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Vägnät

Namn

Anslutningsväg Halmstad flygplats

Ursprung

Sträckning utpekad som riksintresse av Trafikverket.

Beskrivning

Flygplatsens anslutningsvägar: Riksintresset omfattar vägar som är utpekade som riksintressen för sin 
koppling mellan E6 och flygplatsen och går delvis genom planområdet. Riksintresset omfattar även 
vägar som är utpekade som riksintressen för sin koppling mellan E6 och hamnen och går delvis genom 
planområdet.

Inom planområdet återfinns mellan E6 och flygplatsen; Laholmsvägen med förlängningen västerut 
längs Timmermansleden, samt Järnvägsleden.

Inom planområdet återfinns mellan E6 och hamnen; delar av Stålverksgatan och Stationsgatan.

Planområdet ligger även relativt nära övriga riksintressen för väg, framförallt E6 och väg 25, och berörs 
av matartrafik som ska till eller från de interregionala transportlederna.

Ställningstagande

Trafikverket har i sin revidering av riksintressen för avsikt att ta bort nuvarande koppling mellan E6 
och flyg som riksintresse, vilket kommunen ställt sig positivt till.

Kommunen har vid eventuellt nytt utpekande istället föreslagit att Wrangelsgatan och Järnvägsleden 
pekas ut, vilka båda tangerar planområdet och därmed minskar genomfartstrafik som ska tas sig mellan 
E6 och flygplatsen.

Förslag till förändring av riksintressets sträckning mellan E6 och flygplats, har även framförts i gransk-
ningsförslag till den kommunomfattande översiktsplanen.

430



342
   

    
 

Vägnät

Namn

Anslutningsväg Halmstad hamn och kombiterminal

Ursprung

Sträckning utpekad som riksintresse av Trafikverket.

Beskrivning

Riksintresset omfattar vägar som är utpekade som riksintressen för sin koppling mellan E6 och ham-
nen och går delvis genom planområdet.

Inom planområdet återfinns mellan E6 och hamnen; delar av Stålverksgatan och Stationsgatan.

Planområdet ligger även relativt nära övriga riksintressen för väg, framförallt E6 och väg 25, och berörs 
av matartrafik som ska till eller från de interregionala transportlederna.

Ställningstagande

Kommunen har inom Trafikverkets föreslagna revidering av riksintressen framfört att när ny koppling 
mellan E6 och hamnen - Södra infarten - öppnas för trafik bör denna koppling pekas ut som riksintres-
se för kommunikationer och nuvarande utpekande tas bort. Södra infarten kommer leda till överflytt-
ning av tung trafik vilket är positivt ur stadsutvecklingssynpunkt.

Förslag till förändring av riksintressets sträckning mellan E6 och hamn har även framförts i gransk-
ningsförslag till den kommunomfattande översiktsplanen.
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Högexploaterad kust

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Länsstyrelsen.

Beskrivning

Kustområdet i Halland omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Be-
stämmelserna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, utveckling av det lokala näringsli-
vet eller utförande av anläggning som behövs för totalförsvaret.

Kusten är i sin helhet av riksintresse enligt 4 kapitlet §2 miljöbalken. Inom kustområdet ska turismens 
och friluftslivets intressen - främst det rörliga friluftslivets - särskilt beaktas vid exploatering. Syftet med 
riksintresset är att bevara kustområdets nuvarande karaktär och underlätta ett allsidigt nyttjande av om-
rådet för turism och rörligt friluftsliv.

Kusten är i sin helhet av riksintresse enligt 4 kapitlet §4 miljöbalken, och inom kustområdet får fritids-
bebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns 
särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser 
det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

Ställningstagande

Centrumutvecklingsplanen berör endast marginellt riksintressena för särskilda hushållningsbestämmel-
ser inom kusten. En mindre del sträcker sig in i planområdet. I centrumutvecklingsplanen föreslås ett 
vägreservat för en ny gata på Söder samt klimatanpassningsåtgärder. Den nya vägsträckningen bedöms 
påverka riksintressena marginellt. I kommande skeden av planering av vägen ska anpassning ske efter 
riksintresseområdenas förutsättningar, och med hänsyn till dess värden. Planeringsinriktningar föreslås 
i centrumutvecklingsplanen för att skapa trygga och trevliga förbindelser för gång- och cykel mellan 
centrum och Västra stranden och Alets naturreservat, vilka ligger inom riksintresset för det rörliga 
friluftslivet.
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Rörligt friluftsliv

Ursprung

Område utpekat som riksintresse av Länsstyrelsen.

Beskrivning

Kustområdet i Halland omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Be-
stämmelserna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, utveckling av det lokala näringsli-
vet eller utförande av anläggning som behövs för totalförsvaret.

Kusten är i sin helhet av riksintresse enligt 4 kapitlet §2 miljöbalken. Inom kustområdet ska turismens 
och friluftslivets intressen - främst det rörliga friluftslivets - särskilt beaktas vid exploatering. Syftet med 
riksintresset är att bevara kustområdets nuvarande karaktär och underlätta ett allsidigt nyttjande av om-
rådet för turism och rörligt friluftsliv.

Kusten är i sin helhet av riksintresse enligt 4 kapitlet §4 miljöbalken, och inom kustområdet får fritids-
bebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns 
särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser 
det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.

Ställningstagande

Centrumutvecklingsplanen berör endast marginellt riksintressena för särskilda hushållningsbestämmel-
ser inom kusten. En mindre del sträcker sig in i planområdet. I centrumutvecklingsplanen föreslås ett 
vägreservat för en ny gata på Söder samt klimatanpassningsåtgärder. Den nya vägsträckningen bedöms 
påverka riksintressena marginellt. I kommande skeden av planering av vägen ska anpassning ske efter 
riksintresseområdenas förutsättningar, och med hänsyn till dess värden. Planeringsinriktningar föreslås 
i centrumutvecklingsplanen för att skapa trygga och trevliga förbindelser för gång- och cykel mellan 
centrum och Västra stranden och Alets naturreservat, vilka ligger inom riksintresset för det rörliga 
friluftslivet.
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Miljökvalitetsnormer

För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen, med stöd av miljöbalken, meddelat miljö-
kvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer anger föroreningsnivåer eller störningsnivåer som inte får över-
skridas eller underskridas. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. 
Det finns i dag normer för utomhusluft, vattenförekomster samt omgivningsbuller.

Planeringsinriktningar

Miljökvalitetsnormer för vatten: Ytvatten, kustvatten och grundvatten

• I fysisk planering ska utgångspunkten vara att förbättra vattenkvaliteten i recipienten genom   
 hållbar dagvattenhantering och vattensmart användning. Vattenkvaliteten i recipienten får inte  
 försämras.

• Åtgärder som inte ryms inom planområde kan genomföras på annan plats men inom samma  
 avrinningsområde.

• Multifunktionella åtgärder som skapar möjlighet till rening av vattnet och biologisk mångfald  
 bör eftersträvas.

Miljökvalitetsnorm för utomhusluft

• Kommunen verkar för att miljökvalitetsnormerna för luftkvaliteten även fortsatt inte över  
 skrids, genom att skapa möjligheter för hållbara transporter och genom att planeringen   
 medverkar till ett minskat bilberoende.

Miljökvalitetsnorm för buller

• Kommunen verkar för att miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller är god genom att aktivt  
 medverka till ett minskat bilberoende. Detta sker genom att skapa möjligheter för hållbara   
 transporter såsom prioritering av dessa trafikslag, kollektivtrafiken som planeringsförutsättning  
 och stråk som geografisk princip.
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Visa objekt med miljökvalitetsnormer för vatten i kartan
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 Centrumutvecklingsplan 2050 - 

Fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum

Kustvatten - God ekologisk status 2027

Namn

• S m Hallands kustvatten

• Laholsbuktens kustvatten

Status

God ekologisk status 2027

Ursprung

Klassificering gjord av Länsstyrelsen

Ställningstagande
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Vattendrag - God ekologisk status 2021

Namn

Nissan (Mynningen-Slottsmöllan)

Status

God ekologisk status 2021

Ursprung

Klassificering gjord av Länsstyrelsen.

Ställningstagande

I fysisk planering ska utgångspunkten vara att förbättra vattenkvaliteten i recipienten genom hållbar 
dagvattenhantering och vattensmart användning. Vattenkvaliteten i recipienten får inte försämras.

Åtgärder som inte ryms inom planområde kan genomföras på annan plats men inom samma avrin-
ningsområde.

Multifunktionella åtgärder som skapar möjlighet till rening av vattnet och biologisk mångfald bör efter-
sträva.
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Sammanfattning  

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planförslaget till en den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP) för Halmstad centrum har tagits fram av Ramboll Sweden 

AB. Halmstads kommun arbetar med förslag till en ny översiktsplan (ÖP) för att 

möta utmaningarna med ett växande invånarantal till år 2050. Under våren har 

ett samrådsförslag till FÖP för Centrum arbetats fram, som syftar till att i senare 

skeden möjliggöra för detaljplaneanläggning av Centrum. I planförslaget föreslås 

bland annat nya bostadsområden med tillhörande offentlig service och 

grönstruktur, nya stråk och grönstråk, samt bevarande av befintliga stråk, 

naturområden och utveckling av mötesplatser. Vidare planerar FÖP:en för 

åtgärder som ska skydda mot översvämningsrisker som ett förändrat klimat kan 

innebära genom bland annat en vall mot havet.  

 

Sammanfattningsvis bidrar planförslaget huvudsakligen till positiva konsekvenser, 

främst för aspekterna förorenad mark, vatten, naturresurser, samt människors 

hälsa (rekreation och friluftsliv, samt luftkvalitet). Påverkan på buller och 

landskapsbild bedöms sammantaget som försumbar med genomförande av 

planförslaget. Planförslaget kan orsaka måttlig negativ konsekvens på aspekten 

naturmiljö. För detaljerad bedömning, se under avsnitt 7.  

 

I MKB:n bedöms även riskaspekterna avseende Farligt gods och 

Klimatförändringar. Med säkerhetshöjande åtgärder bedöms riskerna som 

acceptabla vid genomförande av planen.  
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1. Inledning, bakgrund och syfte  

Halmstads kommun avser att växa för att möta ett ökat invånarantal mot år 2050. 

Kommunens förslag till ny kommunomfattande översiktsplan (ÖP), Framtidsplan 

2050, med tillhörande konsekvensbedömning har varit ute på samråd. I den 

fördjupade översiktsplanen (FÖP) efterföljs och preciseras denna övergripande 

vision för kommunens utbyggnadsstrategi. 

 

Under våren 2021 har kommunen upprättat ett samrådsförslag till en fördjupad 

översiktsplan (FÖP), Centrumutvecklingsplan 2050, för stadens centrala delar. I 

detta samrådsförslag redogörs ambitionerna för den fysiska miljön i centrum 

under perioden fram till 2050. Planen visar vilka samband som är viktiga, hur olika 

funktioner ska lokaliseras i relation till varandra, hur stråk och platser ska 

utvecklas, vilka hänsyn som ska tas, och vilka värden och kvaliteter som ska 

lyftas fram.  

 

Detta dokument utgör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP) för Halmstad centrum. MKB:n är framtagen av Ramboll 

Sweden AB på beställning av Halmstads kommun. I planen föreslås förtätning och 

nybyggnation i centrumnära lägen för blandad bebyggelse i form av 

bostadsområden, arbetsplatser, verksamheter och service. I planförslaget 

utvecklas centrum genom tillskapandet av sammanhängande stråk, mötesplatser 

för människor, nya kopplingar och kommunikationsstråk, parker och grönområden 

med mångfunktionella ytor och klimatanpassningsåtgärder. 

 

Denna MKB fokuserar på de viktigaste frågorna kopplade till miljö som 

konsekvensbedöms i avsnitt 7. MKB:n lyfter även hållbarhetsaspekterna avseende 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där ekologisk hållbarhet inarbetas i 

konsekvensbedömningarna i avsnitt 7, och ekonomisk respektive social hållbarhet 

bedöms översiktligt i avsnitt 10 respektive 11. Planprocessen beskrivs mer 

detaljerat i avsnitt 2, medan detaljer avseende förslaget till planprogrammet och 

alternativredovisning återfinns i avsnitt 4.  

2. Metod 

2.1 Planprocess 
En plan ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) visa regleringar för 

markanvändningen inom ett avgränsat område. En miljöbedömning ska utföras för 

att avgöra hur planen kan komma att påverka omgivningen. Om kommunen eller 

länsstyrelsen bedömer att planen kan medföra en betydande påverkan på miljö, 

hälsa eller hushållning med naturresurser, ska en MKB upprättas. Avgränsningen 

av MKB samråds med länsstyrelsen.  
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Efter avgränsningsfasen följer arbete med att ta fram ett planförslag och en MKB. 

Planen och MKB:n ska via samråd hållas tillgängliga för berörda kommuner, 

myndigheter och allmänhet, som ska ges möjlighet att yttra sig över 

planförslaget. Efter samrådet omarbetas planförslaget och MKB vid behov för att 

sedan ställas ut som ett färdigt förslag. Om inga överklaganden inkommit vinner 

planen laga kraft och MKB får då status som godkänd handling.  

2.2 Bedömning av miljökonsekvenser 
En MKB är både en process och ett dokument som fungerar som beslutsunderlag. 

Processen kring MKB ska integrera miljöaspekterna i planeringen så att en hållbar 

utveckling främjas. MKB ska beskriva den föreslagna planens påverkan på miljö, 

människors hälsa och hushållningen med naturresurser. MKB:n ska visa vad som 

är viktigt att tänka på i den fortsatta planeringen för att undvika eller begränsa 

påverkan på omgivande miljö. För att bedöma vilka miljökonsekvenser som 

uppstår jämförs föreslagen fördjupad översiktsplan med en situation utan att 

planen genomförs, ett så kallat nollalternativ (se vidare i avsnitt 6.1.1). 

 

Konsekvenserna bedöms utifrån planens inverkan på olika miljövärden, se tabell 

1. Höga värden och stora förändringar kan ge stora miljökonsekvenser. Man 

beskriver också om konsekvenserna är negativa eller positiva, kumulativa, 

samverkande eller reducerande. Konsekvensbedömningen omfattar det som är 

reglerat i planen, det vill säga markanspråk inklusive inarbetade 

skadeförebyggande åtgärder. I MKB används begreppen påverkan, effekt, 

konsekvens och åtgärder:  

 

• påverkan: den fysiska åtgärden i sig, 

• effekt: den förändring som uppkommer i omgivningen och 

• konsekvens: betydelsen av denna förändring 

 

Effekterna bedöms efter: 

• Vilken utbredning de har – lokalt (0-2 km), regionalt eller globalt 

• Vilken varaktighet de har – kortvarigt (månader), långvarigt (flera år) eller 

permanent 

• Vilken storlek effekten har – liten (lindriga skador), medelstor (betydande 

skador) eller stor (allvarliga skador) betydelse. I allmänhet har antagits 

att om en störning uppfyller aktuella riktvärden bedöms effekten som 

ingen eller försumbar. 

 

Konsekvenserna bedöms utifrån det utpekade intressets värde samt effekterna. 

Konsekvensbedömningen omfattar planens innehåll både under och efter 

genomförandeperioden. Konsekvenserna anges som positiva eller negativa i en 

femgradig skala (ingen/försumbar till mycket stor) (se Tabell 1).  
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3. Planförslag  

3.1 Beskrivning av planförslaget 
Den fördjupade översiktsplanen omfattar Halmstad centrum, se Figur 1. 

Huvudsyftet med planen är att möta ett ökat invånarantal och utveckla centrum 

med nya bostäder och verksamheter. Vidare har planen som avsikt att utveckla 

centrum genom att skapa sammanhängande stråk och utveckla miljöerna kring 

dessa. Genom att uppmärksamma varje stråks unika identitet, ökas attraktiviteten 

och kvaliteten i det offentliga rummet. En utgångspunkt i planen är att bevara 

kulturhistoriska miljöer och byggnader genom att exempelvis utveckla resterna av 

befästningsmuren och vallgraven.  

 

Avsikten är också att ge möjlighet till vidare utveckling för mötesplatser där 

människor kan mötas oavsett tid på året. Genom att planera för gator, torg, 

parker och gröna värden skapas utrymme för diverse aktiviteter som främjar detta 

möte. Vidare är avsikten att skapa attraktiva boendemiljöer och miljöer för företag 

och verksamheter som har fördelar av närhet till starka kommunikationsstråk för 

järnväg, kollektivtrafik och cykel. Det planeras för nya kopplingar, platser och 

broar för att korsa järnväg, vägar och vatten.  

 

Som en del av planförslaget har tre utvecklingsstrategier (variera, länka och 

synliggöra) för centrum arbetats fram. Variera handlar om att skapa ett centrum 

med blandat utbud av verksamheter, bostäder och mötesplatser. Genom att på 

olika sätt variera centrum med olika upplevelser och användning, blir det robust 

och anpassningsbart för att möta omvärlden i en föränderlig tid. Strategin Länka 

innebär att skapa ett nära centrum, där det finns mycket att göra och där det är 

lätt att ta sig runt. Synliggöra innebär att uppmärksamma varje plats och stråks 

unika identitet i den sammanvägda stadsmosaiken.  
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Figur 1. Område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Halmstad 
centrum. Till höger i kartan öster om Nissan, återfinns järnvägen/Västkustbanan. 
(Halmstads kommun, 2021a)   

4. Planområdets omgivningsförhållanden 

4.1 Lokalisering 
Planen för centrum avgränsas i norr mot Galgberget och följer Järnvägsleden 

västerut för att sedan fortsätta ner mot Västra stranden mot syd. I öst avgränsas 

området av Wrangelsgatan.   

4.2 Mark- och grundvattenförhållanden  
Enligt SGU:s jordartskarta består jordlagerna huvudsakligen av postglacial sand, 

men det finns även mindre områden av älvsediment, flygsand och isälvssediment. 

Jordartskartan visar ett stort område av fyllning som sträcker sig längs med 

Nissan från norra till södra delen av planområdet, se Figur 2 (SGU, 2021a). 
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Figur 2 Den streckade cirkeln visar översiktligt området för 
Centrumutvecklingsplan 2050. Vidare visar figuren jordlagren enligt SGU:s 
jordartskarta (1:25 000 – 1:100 000) som främst består av postglacial sand 
(orange, med prickar), samt en del partier älvsediment (ljusare orange), 
isälvssediment (grönt) samt flygsand (orange, streckat). Längs med Nissan 

förekommer stort område med fyllnadsmassor. (SGU, 2021a)   

 

Djupet till berg varierar inom området enligt SGU:s jorddjupskarta, men är i större 

delen av planområdet mellan 30 och 50 meter. I vissa områden, huvudsakligen 

väster om Larsfrid och i Nyatorp, beräknas djupet vara över 50 meter. I norra 

samt nordvästra delen av planområdet, längs med Järnvägsleden, finns mindre 

områden där djupet till berg uppskattas variera mellan 10–30 meter (SGU, 

2021b). Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det många brunnar inom området och den 

uppmätta grundvattennivån i dessa varierar mellan cirka 3–9 meter i väst, 1–3 

meter i syd samt 5–15 meter i öst (SGU, 2021c).  

4.3 Recipienter 
Planområdet är beläget i direkt anslutning till kustvattenförekomsten 

Laholmsbukten (SE563330-124600). Vattenförekomsten hör till Västerhavets 

vattendistrikt. Ytlig avrinning inom planområdet går söderut mot kustområdet och 

omfattar avrinningsområdet Nissan (Mynningen-Slottsmöllan, SE628706-131954). 

Området ligger även inom ett grundvattenmagasin (SE629214-132197) som 

utgörs av en sand- och grusförekomst med ovanligt goda uttagsmöjligheter. 

Recipienterna omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, se avsnitt 7.2 
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4.4 Förorenad mark  
Inom planområdet förekommer flertalet potentiellt förorenade områden. Enligt 

länsstyrelsen efterbehandlingsdatabas (EBH-stödet) finns allt från identifierade 

objekt som ännu inte är riskbedömda till områden som innebär mycket stor risk 

för människors hälsa eller miljön (Länsstyrelserna, 2021).   

4.5 Planförhållanden  

4.5.1 Översiktsplan  
I Halmstads kommuns förslag till ny, kommunomfattande, översiktsplan (ÖP) 

anges mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen för framtiden. 

I ÖP:en beskrivs att det bland annat planeras för en förtätning av bebyggelse 

utmed olika stråk. Mellan stråken ska det finnas gröna kilar som utgörs av natur 

och jordbruksmark. Vidare prioriteras även förstärkning av befintliga cykelnät och 

anslutning till nya tågstationer och vägar. Nya tågstationer ska förstärka 

kollektivtrafiken till centrum och underlätta regionala kopplingar, med mera.  

 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) som denna MKB omfattar bedöms vara 

förenlig och överensstämmer ÖP:s intention för området avseende aspekterna 

som nämns i detta avsnitt, samt föreslagna vägreservat.  

4.5.2 Detaljplaner 
Nästan all mark inom planområdet är detaljplanelagd. Under arbetet med nya 

detaljplaner kan befintliga detaljplaner revideras eller upphävas. 

4.6 Riksintressen och andra skyddade områden 
Följande riksintressen berörs av planområdet: 

• Friluftsliv FN 11 Nissan (3 kap. 6 § miljöbalken), 

• Naturvård Laholmsbukten – Eldsbergaåsen – Genevadsån – Laga (3 kap. 6 

§ miljöbalken), 

• Naturvård Galgberget (3 kap. 6 § miljöbalken), gränsar till planområdet 

• Kulturmiljövård Halmstad, Innerstaden och Östra Förstaden (3 kap. 6 § 

miljöbalken), 

• Befintliga vägar (Laholmsvägen, Stålverksgatan och delar av 

Stationsgatan) (3 kap. 8 § miljöbalken), 

• Befintlig järnväg Västkustbanan, järnvägsstation och bangård (3 kap. 8 § 

miljöbalken), 

• Befintlig hamn (3 kap. 8 § miljöbalken), 

• Influensområde flyghinder Halmstads flygplats (3 kap. 8 § miljöbalken), 

• Påverkansområde civil flygplats (3 kap. 9 § miljöbalken), 

• Påverkansområde väderradar (3 kap. 9 § miljöbalken), 

• Påverkansområde buller eller annan risk övningsfält med skjutbanor (3 

kap. 9 § miljöbalken) 

• Natura 2000 Aleskogen (4 kap. 1 § miljöbalken), 

• Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § miljöbalken), 

• Högexploaterad kust (4 kap. 4 § miljöbalken), (Länsstyrelserna, 2021). 
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Kommunen har i översiktsplaneringen tagit hänsyn till riksintressena och kommer 

generellt att, så långt möjligt, tillgodose och bevaka riksintressena i samband med 

detaljplanering, bygglovsgivning och förhandsbesked samt vid annan 

tillståndsprövning. 

 

Kommunen har föreslagit en ny avgränsning för riksintresseområde Halmstad 

innerstad och Östra förstaden (KN 35), vilket utvecklas vidare under avsnitt 7.5.  

 

Halmstads kommun föreslår även en justerad avgränsning för riksintresse Hamn. I 

dagsläget sträcker sig riksintresset för hamnen långt upp i Nissan, och slutar vid 

Slottsbron i centrala Halmstad. Som en följd av att Halmstads kommun föreslår 

ett vägreservat med ny bro över Nissan föreslår kommunen en ny angränsning för 

riksintresseområdet Hamn.  

 

Halmstads kommun föreslår en justerad avgränsning av riksintresse för 

kommunikation vägnät gällande vägar mot flygplats och hamn. Förslag till 

förändring av riksintressets sträckning mellan E6 och hamn, samt mellan E6 och 

flygplats har också föreslagits. 

 

Galgberget, hamn, väg, järnväg, järnvägsstation och bangård behandlas inte mer 

i denna MKB, då dessa riksintressen inte bedöms påverkas av planen. 

Riksintressen för försvaret berörs inte heller närmre i detta skede. Övriga 

riksintressen hanteras under respektive miljöaspekt i kapitel 7. 

5. Avgränsningar  

För att minimera påverkan på miljö och människors hälsa ska åtgärder och rimliga 

alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd identifieras, 

beskrivas och bedömas. Normalt sker alternativutredning via den stegvisa 

planprocessen där tänkbar lokalisering av exempelvis bostäder, verksamheter 

eller gator prövas via lokaliseringsutredningar, översiktsplaner eller fördjupade 

översiktsplaner.  

5.1.1 Avgränsning i sak 
Genom att göra en lämplig avgränsning kan miljöbedömningen fokuseras till de 

miljöaspekter som är relevanta och miljökonsekvensbeskrivningen få lämplig 

omfattning och detaljeringsgrad. En MKB ska fokusera på sådant som är av vikt 

och där konsekvenserna kan antas bli betydande. Inför upprättandet av denna 

MKB har Halmstads kommun genomfört ett avgränsningssamråd med 

Länsstyrelsen i Hallands län för att inhämta synpunkter kring avgränsning av 

MKB:n. I Länsstyrelsens synpunkter framhävs det att många av miljöaspekterna 

behandlas bäst i en större kommunövergripande skala i MKB:n som gäller för 

översiktsplanen, men att alla relevanta miljöaspekter ska behandlas i den aktuella 

MKB:n för den fördjupade översiktsplanen på en anpassad nivå. Tyngdpunkten i 

denna MKB ligger på att beskriva betydande påverkan på jordbruksmark, klimat 
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(hållbara transporter och översvämningsanalys) och vattenkvalitet. Se vidare i 

avsnitt 7.  

 
Som en del av planförslaget för centrum har kommunen tagit fram 

utvecklingsstrategier avseende klimat, jämlikhet och infrastruktur för en ny tid. 

Vidare ingår det i konsekvensbedömningen för FÖP:en även en bedömning av hur 

planförslaget påverkar FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). För vidare 

bedömning avseende hållbarhetsmålen, se i avsnitt 12.  

 
Rekommenderade åtgärder ingår inte i konsekvensbedömningen utan är 

rekommendationer för det fortsatta arbetet med och råd inför detaljplanering. 

 

Denna MKB beskriver endast översiktligt lösningar och bedömningar som 

redovisats i angränsande utredningar. 

 

5.1.2 Geografisk avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas geografiskt till samma område som den 

fördjupade översiktsplanen. Ett större influensområde kan vara aktuellt för vissa 

aspekter, varför dessa i relevanta fall även bedöms utanför planområdets yttre 

gräns.  

 

5.1.3 Tidsmässig avgränsning 
Denna MKB avgränsas tidsmässigt till samma horisont som den FÖP den bedömer, 

det vill säga år 2050 

6. Alternativredovisning  

6.1.1 Nollalternativet 
För att bedöma vilka miljökonsekvenser som uppkommer av den föreslagna 

planen jämförs planen mot ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet visar 

hur området utvecklas om planförslaget inte genomförs.  

 

Utgångspunkten för nollalternativet är den befintliga översiktsplanen Framtidsplan 

2030 (Halmstads kommun, 2018) och som omfattar användning av mark- och 

vattenområden för: 

• Stråk och orter med utveckling av bland annat bostadsbebyggelse, service 

och verksamheter samt kollektivtrafik,  

• Staden Halmstad där det eftersträvas stadsmässighet i form av tätare 

bebyggelser, utbud av varor och service, kommunikationsmöjligheter med 

mera, 

• Hav, kust och stränder där det eftersträvas en balans mellan vilka 

områden som behöver ett starkare skydd och vilka som i ökad grad kan 

utvecklas för turism och friluftsliv,  
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• Samt intressen och utveckling i Slättlandskapet med åarna samt i 

Skogslandskapet.  

 

Om planen inte genomförs innebär nollalternativet att Halmstads kommun får 

sämre förutsättningar för att hantera ett utökat invånarantal. I kommunen är 

stora delar av den befintliga översiktsplanen redan utbyggda, vilket gör att 

kommunen i mycket lägre grad kan styra över var ny bebyggelse kan hamna. 

Därför bedöms nollalternativet bland annat orsaka ökad segregation, 

barriäreffekter, större påverkan på jordbruksmark och mindre resande med 

kollektivtrafik. 

6.1.2 Alternativ lokalisering och utformning 

I samband med framtagandet av den kommunomfattande översiktsplanen 

Framtidsplan 2050 har WSP, efter beslut av kommunstyrelsen, utfört en 

hållbarhetsbedömning (WSP, 2020) för två olika utvecklingsalternativ med 

redovisad markanvändning. Dessa har bedömts utifrån social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. I alternativ 2 växer Halmstad kraftigt med 23 500 bostäder, 

jämfört med 16 300 bostäder i alternativ 1, genom att utbredningen ökar när 

orterna i stadens krans växer ihop med staden. Servicesamhällena i alternativ 2 

växer 1/3 mot vad de växer i alternativ 1. Bostadsorterna växer endast med 

förtätning.  Se Figur 3 för illustration.  

 

Alternativ 1 innebär att servicesamhällena växer kraftigt med nya bostäder och 

ny service som lokaliseras i dessa orter. Orterna ligger samlade längs stråk 

tillsammans med mindre orter som byggs ut i betydligt mindre omfattning. 

Orterna i stadens utkant växer på samma sätt som bostadsorter längs stråk och 

växer inte ihop med staden. Staden Halmstad växer.   

 

Alternativ 1 innebär att fler bor längre bort från staden vilket kan innebära att 

biltrafiken in till centrum kan komma att öka vilket till exempel kan ha påverkan 

på klimatbelastningen, luftkvalitet och trafikbuller. Detta motverkas däremot med 

hänsyn till att det i alternativ 1 tillkommer ny service i orterna som växer i 

stadens utkanter och behovet av att nyttja centrum minskar då man kommer att 

få tillgång service lokalt i orterna istället för att behöva köra in till centrum. Vidare 

har alternativ 1 ur ett hållbarhetsperspektiv bättre förutsättningar än alternativ 2 

att bryta segregationen, överbrygga barriärer, bidra till god vattenkvalitet och 

kvantitet och innebär bättre tillgång till parker och grönområden utifrån föreslagen 

markanvändning. Alternativ 1 innebär en lägre sårbarhet och mindre risk för 

påverkan på vattenkvaliteten. Alternativ 1 svaghet innefattar att en för stor 

planerad bostadsbebyggelse pekats ut i framförallt Getinge och Oskarström.   

 

Alternativ 2 innebär att orterna i stadens krans byggs ut och växer samman med 

staden. Även servicesamhällena växer kraftigt med nya bostäder och service. 

Staden Halmstad växer. Detta alternativ innebär att man får en större stad 

jämfört med omlandet i kommunen.  
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Alternativ 2 innebär en mycket större stad i förhållande till omlandet i kommunen. 

Fördelen med att bygga ut orterna i stadens krans är att förutsättningarna för 

hållbara transporter är goda och lägena är attraktiva. Bättre förutsättningar för 

hållbara transporter i alternativ 2 bidrar till minskad klimatpåverkan sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Alternativ 2 ger också bättre förutsättningar för Halmstad 

som arbetsplatskommun, högskolans utveckling och en effektiv offentlig service. 

Från en social aspekt kan däremot alternativ två med främst utveckling av service 

i centrum innebära, trots möjlighet till hållbara transporter, att service man 

hamnar längre bort från den service som tillkommer. Vidare innebär det att mer 

jordbruksmark och annan naturmark tas i anspråk för bebyggelse i alternativ 2, 

jämfört med alternativ 1. Alternativ 2 innebär också att stora arealer har pekats ut 

för bebyggelse på tillrinningsområden för vattentäkter. Detta riskerar medföra 

betydande miljöpåverkan, vilket inte tillgodoser en långsiktigt god hushållning av 

kommunens mark och vatten.  

 

Sammantaget görs bedömning i likhet med den bedömning som WSP gjorde att 

alternativ 1 är något bättre ur hållbarhetssynpunkt, då det bidrar till högre sociala 

och miljömässiga värden för kommunen. Alternativ 1 tar ett mindre område i 

anspråk för bebyggelse och utveckling jämfört med alternativ 2 som hade 

inneburit att FÖP:ens område hade varit mycket större. Alternativ 1 har därmed 

valts som utgångspunkt för den FÖP som denna MKB gäller för.  

 

Figur 3 Visar utvecklingsalternativ 1 respektive 2 för Centrumutvecklingsplan 
2050. (WSP, 2020) 
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7. MILJÖKONSEKVENSER 

7.1 Förorenad mark 

7.1.1 Förutsättningar  
Förorenade områden är ofta ett resultat av tidigare industrier som lämnat 

oönskade ämnen kvar i marken. Vid exploatering inom tätorter och särskilt inom 

tidigare industriområden kommer förorenad mark med största sannolikhet behöva 

hanteras. 

 

 

Figur 4 Potentiellt förorenade områden samt miljöstörande verksamhet i centrala 
Halmstad. (Halmstads kommun, 2021a) 

 

Inventerade objekt i EBH-stödet har tilldelats en riskklass av länsstyrelsen som 

visar bedömd risk för miljö eller människors hälsa (Länsstyrelserna, 2021). De 

misstänkt förorenade områdena i centrala Halmstad ses i Figur 4. Antalet 

misstänkt förorenade områden i Halmstad är som förväntat för en stad som 

historiskt haft industrier av flera olika slag. 

7.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att utbyggnad sker inom utpekade områden i 

Framtidsplan 2030. Det ännu inte utbyggda området Tullkammarkajen ligger i 
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område med potentiella föroreningar och vid utbyggnad enligt Framtidsplan 2030 

kommer detta område saneras.  

 

I nollalternativet behandlas inte klimatfrågan och prioritering av att sanera 

förorenad mark inom områden med översvämningsrisk, vilket behandlas i FÖP:en.  

 

Marksaneringar kommer inte ske i samma utsträckning som vid exploatering 

enligt FÖP:en. Viss sanering kan ändå ske efter krav från tillsynsmyndighet eller 

frivilliga åtgärder från verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Nuvarande 

markföroreningar finns dock troligen till stor del kvar inom området. 

Konsekvensen bedöms som liten och negativ, då föroreningar bedöms ligga kvar 

på övergripande nivå, men detaljerade utredningar kan krävas i kommande 

detaljplaneskede.  

7.1.3 Konsekvenser av planalternativet 
I FÖP:en anges att det för nya detaljplaner som berörs av förorenade områden 

krävs utredning och riskbedömning. Där markförorening konstaterats ställs krav 

på de sanerings- eller skyddsåtgärder som behövs för att marken ska anses vara 

lämplig för ändamålet och för att förebygga olägenheter för människors hälsa eller 

miljön. Åtgärderna kan i vissa fall kopplas till bestämmelser med villkor för 

lovgivning eller startbesked. 

 

Flera av de föreslagna nya bostadsområdena i FÖP:en är placerade inom eller intill 

misstänkt förorenade områden. Utredning och riskbedömning kommer ske i 

samband med upprättande av nya detaljplaner. Eftersom sanerings- och 

skyddsåtgärder kommer genomföras bedöms konsekvensen av planförslaget som 

positiv. Det är även positivt att sanera och bebygga förorenade områden framför 

att ta mark utan föroreningar i anspråk.  

7.1.4 Förslag till ytterligare åtgärder 
Vid detaljplaneläggning inom FÖP:en bör en miljöteknisk markundersökning 

genomföras. Detaljnivån på undersökningarna anpassas från fall till fall. 

7.2 Vattenförhållanden 

7.2.1 Förutsättningar  

Planområdet berör ytvattenförekomsterna Laholmsbukten och Nissan: Mynningen-

Slottsmöllan samt en grundvattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer 

(MKN). MKN och statusklassning av yt- och grundvatten är bestämmelser om 

kvaliteten på vattenmiljön, vilka fastställs med stöd av 5 kap. miljöbalken enligt 

vattenförvaltningsförordningen.  

 

För ytvatten fastställs klassificeringen också med stöd av Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 (HAVS, 2013). Klassificeringen 

görs av ekologisk och kemisk ytvattenstatus i en femgradig skala från dålig status 

till hög status, där målet enligt vattenförvaltningsförordningen är att uppnå 

456







 
  

 

16 av 60 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

Unr: 1320055171  
 \\

ra
m

s
e
\p

u
b
\M

m
a
1
\G

e
h
\2

0
2
1
\1

3
2
0
0
5
5
1
7
1
\3

_
P
ro

j 
o
c
h
 u

n
d
e
rl
a
g
 

7.2.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Om ingen exploatering sker enligt planen kommer sanering av förorenade 

områden, som innebär en risk för både yt- och grundvatten, ske i en 

långsammare takt än om exploatering ska ske.  

 

Befolkningsökningen i centrala Halmstad kommer bli mindre enligt nollalternativet. 

Halten och mängden näringsämnen till Laholmsbukten från centrala Halmstad 

kommer bedöms hålla sig på samma nivå som idag, alternativt minska om 

avloppsreningen förbättras.    

 

Den sammanvägda bedömningen är att nollalternativet innebär försumbar 

konsekvens för vatten. 

7.2.4 Inarbetade åtgärder 

I FÖP:en anges att utgångspunkten i fysisk planering ska vara att förbättra 

vattenkvaliteten i recipienten genom hållbar dagvattenhantering och vattensmart 

användning. Vattenkvaliteten i recipienten får inte försämras. Åtgärder som inte 

ryms inom planområdet kan genomföras på annan plats men inom samma 

avrinningsområde. Multifunktionella åtgärder som skapar möjlighet till rening av 

vattnet och biologisk mångfald bör eftersträvas. 

 

I FÖP:en anges även att vattenförsörjningen ska säkerställas långsiktigt, hela 

kedjan från resurs till användare. Tillgång till dricksvatten av god kvalitet och i 

tillräcklig mängd säkras genom att skydda befintliga och framtida områden av 

betydelse för vattenförsörjning och en tillräcklig dricksvattenproduktion 

säkerställs. Bebyggelse, verksamheter, infrastruktur eller andra åtgärder ska inte 

komma till inom vattenskyddsområden om det kan äventyra kommunens 

nuvarande eller kommande generationers vattenförsörjning avseende antingen 

kvantitet eller kvalitet. Hänsyn tas även till tillrinningsområdena till 

vattentäkterna. Inom primär skyddszon för vattentäkt ska ingen ny byggnation 

tillkomma. Vattensmarta lösningar för att undvika onödig förbrukning av 

dricksvatten ska premieras.  

7.2.5 Konsekvenser av planalternativ 

Miljökvalitetsnormerna för grundvatten bedöms inte försämras med anledning av 

planförslaget. Inte heller vattenskyddsområdet bedöms påverkas negativt. 

Exploatering enligt planförslaget kommer innebära sanering av förorenade 

områden. Detta kommer med största sannolikhet minska mängden föroreningar 

som når både yt- och grundvatten.  

 

I samband med upprättande av nya detaljplaner och revideringar av befintliga kan 

krav på rening av dagvatten ställas, till exempel genom fördröjning eller 

infiltration. Detta bedöms också minska mängden föroreningar som når yt- och 

grundvatten.  

 

Laholmsbukten är recipient för en stor del av det vatten som släpps ut från 

reningsverk och enskilda avlopp i Halmstads kommun. Den ekologiska statusen är 
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måttlig vilket innebär att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls. Höga halter av 

näringsämnen är en av anledningarna. Utsläpp får därför inte öka enligt 

regelverket. Utbyggnad med nya bostäder medför en ökad belastning av 

näringsämnen i vattendragen. Däremot bedöms halten av näringsämnen i 

Laholmsbukten inte öka. Detta med hänsyn till att avloppsvatten inom staden 

ansluts till reningsverk som kontrollerar utsläpp av näringsämnen, samt med 

hänsyn till att det finns utpekade kantzoner som ökar möjligheten att rena 

avloppsvattnet genom infiltration.   

 

Det finns en risk att föroreningar från vägtrafiken ökar, med anledning av den 

generella trafikökningen enligt Trafikverkets prognos för 2040. Det är viktigt att 

utreda hur vägdagvattnet för de nya vägarna hanteras på bästa sätt.   

 

Det planeras för nya förbindelser över Nissan i södra delen av planområdet. 

Vattendraget har i denna del en påverkad utformning och omgivande 

landområden är till stor del exploaterade. Dock bör förbindelserna utformas för att 

minska barriäreffekter för fisk och fladdermöss, och för att minska risken för 

påverkan på MKN. Under byggskedet kan effekten bli liten och negativ, dock 

tillfällig.  

 

Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att genomföra planerade åtgärder 

för vattenförekomsterna för att uppnå MKN (VISS, 2021). 

 

Det bedöms som möjligt att klara miljökvalitetsnormer för ytvatten men åtgärder 

behövs troligen för att motverka påverkan från nya förbindelser över Nissan samt 

förorenat dagvatten. Den sammanvägda bedömningen är att planförslagets 

konsekvens för vatten är positiv med hänsyn till grönytor som bland annat kan 

fungera som buffertzoner för att motverka att föroreningar hamnar i recipient, 

samt planerade för skyfallshantering.   

7.2.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
Fler grönytor föreslås om möjligt längs Nissan, dels för att kunna möjliggöra plats 

för rening av dagvatten innan utsläpp till vattendraget, dels ur natur- och 

rekreationssynpunkt. Dagvattenutredningar behöver tas fram i detaljplaneskedet. 

 

Vid projektering av utformningen av de nya förbindelserna över Nissan behöver 

hänsyn tas till anpassningar och åtgärder för att begränsa påverkan på Nissan. 

7.3 Naturmiljö  

7.3.1 Förutsättningar  
Planområdet ligger utanför, men i direkt anslutning till riksintresseområdet för 

Galgberget i norra delen av centrum, se Figur 5. Galgberget har ett högt 

geovetenskapligt värde och är ett riksintresse för naturvård då landskapets 

utveckling tydligt går att avläsa. Galgberget har stor betydelse för 

landskapsbilden, friluftslivet och som närrekreationsområde för Halmstad tätort. 
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Utöver dessa områden utgörs naturmiljön inom planområdet i huvudsak av 

grönytor och parker. Ett flertal särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet har 

uppmärksammats vid inventering, de flesta av dessa inom Aleskogen, men de 

återfinns även i centrala Halmstad (Länsstyrelserna, 2021). 

 
Inom planområdet finns idag inga områden som omfattas av utvidgat 

strandskydd. Detta framgår av Länsstyrelsen Hallands beslut om utvidgning av 

strandskyddsområde i Halmstads kommun från den 3 december 2014. 

Planområdet är idag detaljplanelagt och detaljplanerna styr var byggnation får ske 

och om strandskydd är upphävt eller inte. 

7.3.2 Utvärderingskriterier 
Bedömning av effekter och konsekvenser för värdefull naturmiljö som påverkas 

görs med utgångspunkt från av de olika biotopernas värde, betydelse och särart.  

7.3.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att naturområdena i stort består i nuvarande form. 

Konsekvensen bedöms som försumbar. 

7.3.4 Inarbetade åtgärder 
Grönytor som är särskilt viktiga att bevara har pekats ut i planförslaget. 

Identifierade gröna kopplingar anges också och de framgår av Figur 8. 

7.3.5 Konsekvenser av planalternativ 

Riksintresseområde Laholmsbukten-Eldsbergaåsen-Genevadsån-Lagan överlappar 

i nordöstra hörnan planerat bostadsområde H31. Utformningen av bostadsområde 

H31 kan behöva ses över för att inte riskera påverka riksintresse Laholmsbukten-

Eldsbergaåsen-Genevadsån-Lagan. Påverkan från buller från vägreservatet i söder 

behöver också utredas för riksintresset. 

 

Inga åtgärder planeras inom den del av planområdet som berör Natura 2000-

området Aleskogen. Vägreservatet placeras dock i närheten av området och 

utredning av eventuell påverkan på Natura 2000-områdets värden behöver ske, 

till exempel avseende hydrologi och påverkan på områdets grundvattennivåer, 

samt eventuellt bullerpåverkan. Befintlig väg går redan idag norr om Aleskogen 

och är idag inte utsatt för buller, men i föreslagen plan kommer väg gå även öster 

om Aleskogen och kan innebära risk att bli bullerstört med den nya vägen (se 

Figur 8).   

 

Den vall (klimatreservat) som planeras längs kusten för att skydda Halmstad mot 

ökade havsnivåer kan påverka både natur- och marinmiljön. Detta är i dagsläget 

inte tillräckligt utrett. 

 

Fyra nya grönytor samt gröna kopplingar planeras inom den östra delen av 

planområdet. Detta bedöms som positivt. I de centrala delarna av staden 

tillkommer bostäder i områden där det till viss del redan idag finns bebyggelse, 

men en del bebyggelse sker också i de obebyggda gröna delarna i centrum. Det 
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föreslås dock kompensationsåtgärder i Strukturplanen för Stationsstaden för att 

ersätta de intrång som föreslås med bebyggelse i Studentparken respektive 

Järnvägsparken. Detta innebär att nya grönytor kommer att tillskapas.  

 

Några nya grönområden planeras i östra delarna av centrum. Platserna för dessa 

grönområden kan vara påverkade av buller från Laholmsvägen och 

Wrangelsleden. Dock kan mer centralt placerade, befintliga grönytor i centrala 

Halmstad få sänkt buller genom att trafikmängderna sjunker.  

 

En del träd i centrala Halmstad kan komma att påverkas av ny bebyggelse. Vid 

detaljplanering bör hänsyn, så långt det är möjligt, tas till att bevara befintliga 

träd i gott skick. Detta eftersom de är värdefulla för den biologiska mångfalden 

och bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. 

 

Miljövärdet för naturmiljö bedöms vara högt eftersom planområdet omfattar 

riksintresse för naturvård, Natura 2000 och naturreservat. Effekten bedöms i detta 

skede som liten främst med hänsyn till hydrologi och eventuell påverkan på 

områdets grundvattennivåer och eventuellt en risk för negativ bullerpåverkan på 

fågellivet i Aleskogen med den nya vägen. Den sammanvägda miljökonsekvensen 

blir därmed måttlig. 

7.3.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
Utredning behövs av påverkan på riksintresse- och Natura 2000-områden med 

anledning av det planerade vägreservatet samt bostadsområde H31. Det behövs 

även utredning kring den planerade vallens påverkan på den marina miljön. 

 

Vid detaljplanering av nya bostadsområden bör hänsyn tas till befintliga träd och 

grönytor. Det bör tas höjd för att träd dör och att yngre succession planteras 

redan idag av samma eller likartade arter för att tillgodose livsmiljöer för arter 

kopplade till träd på lång sikt.  

 

Nya grönytor planeras inom och intill de nya bostadsområdena.  

7.4 Naturresurser 
God hushållning med naturresurser som mark, vatten och den fysiska miljön för 

övrigt utgör är en del av miljöbalkens grundläggande mål (1 kap. 1 § 

miljöbalken). Mark och vattenområden ska användas till det som de är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet samt läge och föreliggande behov. 

Viktiga medel för att nå dessa mål är de hushållningsbestämmelser som finns i 

miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. De generella hushållningsbestämmelserna, 

det vill säga att mark och vattenområden används på lämpligaste sätt, gäller 

överallt. 

 

Området utgörs idag främst av hårdgjorda ytor som idag är ianspråktagen mark 

för bland annat bostäder, kontor, verksamheter, parkeringsytor med mera. 

Området är enligt kommunens FÖP avsett för blandad bebyggelse för 

arbetsplatser, service och boende, samt grönområden och stråk. Att omvandla 
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redan ianspråktagen, hårdgjorda ytor i centrum till bostadsbebyggelse är att 

föredra framför att ta icke exploaterad mark, till exempel jordbruksmark, i 

anspråk utanför centrum. Planprogrammet bedöms därmed bidra till god 

hushållning av mark och vatten, och konsekvensen bedöms som positiv. För 

nollalternativet bedöms konsekvensen vara försumbar, då befintlig översiktsplan 

(Framtidsplan 2030) anger att utgångspunkten är att inte ta jordbruksmark i 

anspråk. Konsekvenser på vattenskyddsområdet som berörs av planområdet 

beskrivs under avsnitt 7.2 Vattenförhållanden. 

7.5 Kulturmiljö 

7.5.1 Förutsättningar  

Inom planområdet för FÖP Centrum återfinns riksintresset för kulturmiljövård 

(Halmstad-Innerstaden och Östra Förstaden KN35). Vidare har Halmstads 

kommun tagit fram kulturmiljöprogram tillsammans med Kulturmiljö Halland (vilka 

är en del av Hallands kulturhistoriska museum). Figur 6 visar de områden som 

omfattas av kulturmiljöprogrammet, både inom och utanför planområdet, samt 

området för riksintresset för kulturmiljövård (se vidare i 7.5.1.1 och 7.5.1.2).   

 

Vidare återfinns fornlämningar och fornlämningsmiljöer inom planområdet (Figur 

6). Fornlämningarna som identifierats i figuren avser bland annat Fartygs-

/båtlämning (L1996:7558, RAÄ-nummer Halmstad 106), Stadsbefästningar (som 

L1997:4626, RAÄ-nummer Halmstad 29:1), samt Stadslager (L1997:3939, RAÄ 

nummer Halmstad 44:1) (RAÄ, 2021). Både kända och hittills okända 

fornlämningar med fornlämningsmiljöer har lagstadgat skydd enligt 2 kap 1-2 §§ 

kulturmiljölagen (1988:950). Enligt kulturmiljölagen ska man sträva efter att så 

långt som möjligt bevara fornlämningar, men länsstyrelsen kan lämna tillstånd om 

fornlämningen till exempel medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt 

förhållande till fornlämningens värde/betydelse.  
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Figur 6 Visar fornlämningar och fornlämningsmiljö i centrala Halmstad (RAÄ, 

2021). 

7.5.1.1 Riksintresse för kulturmiljövård 
Halmstad-Innerstaden och Östra Förstaden (KN 35) 

Riksintresset utgör en stor del av de centrala delarna av planförslaget, se Figur 7. 

Riksantikvarieämbetets motivering och uttryck för riksintresset gäller spår av 

ursprungligen medeltida befästningssystem samt parker och breda huvudgator, 

präglade av det tidiga 1600-talets planförnyelse samt det expansiva skedet vid 

1800-talets slut då den tidstypiska Östra Förstaden tillkom. Andra lämningar avser 

bland annat den stora stadskyrkan från 1400-talet och vissa gatusträckningar och 

tomtfigurer (RAÄ, 2021).  

 

I samband med framtagandet av ett nytt kulturmiljöprogram för Halmstads stad, 

2019, fick Kulturmiljö Halland även uppdraget att bedöma riksintresseområdet 

Halmstad - Innerstaden och Östra förstaden. Deras bedömning är att Halmstads 

innerstad fortsatt är av högt kulturhistoriskt värde och motsvarar 

Riksantikvarieämbetets motivering och uttryck för riksintresset. Men området har 

delvis förändrats genom stadsförnyelse samtidigt som delar av befintlig 

bebyggelse har uppvärderats sedan 1996. Som en följd av Kulturmiljö Hallands 

genomgång av riksintresse för kulturmiljövården 2019, föreslår kommunen ny 

avgränsning för riksintresseområdet Halmstad innerstad och Östra förstaden (KN 

35). Förslag till ny avgränsning följer kulturmiljö Hallands förslag. Förslaget har 
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framförts i samråds- och granskningsförslag till den kommunomfattande 

översiktsplanen, och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet (Halmstads kommun, 2021a).  

 

Längs Dragvägen på Söder och på industrifastighet som tidigare tillhört nordiska 

filt har storskalig bostadsbebyggelse uppförts. I dessa delar av området bedöms 

de kulturhistoriska värdena ha reducerats i en sådan omfattning att en ny 

avgränsning av riksintresset kan vara motiverat. 

 

Kulturmiljö Halland föreslår också att riksintresset utökas med kvarteret Basilikan i 

väster, före detta järnvägsbron och Norra station samt Norre Katts park i norr 

samt kvarteren Jarlen, Juristen och Jungfrun som en förlängning av Östra 

förstaden mot norr. 

7.5.1.2 Kulturmiljöprogram 
Områden som omfattas av kulturmiljöprogrammet inom planförslaget listas nedan 

(se även i Figur 7):  

• Norra kyrkogården läroverksområdet 

• Norre katts park/Norra vägen  

• Radioplan/Gunillaparken 

• Stadskärnan 

• Västra Brogatan/Fridhemsparken 

• Stenvinkelsgatan 

• Karl XI:s väg 

• Slottsparken institution 

• Stenstaden 

• Stationsområde/Tullkammarkajen 

• Industriområde vid järnvägen 

• Kvarteret Brynjan 

• Lotskolonin 

• Institutionsområde på Öster 

• Egnahemsområdet 

• Gamla Nyhem 

• Östra Nyatorp 

• Klackerup/Östra lyckan 
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Figur 7 Visar riksintresse för kulturmiljövård beläget inom planförslaget, samt 
kulturmiljövärden utpekade i kulturmiljöprogram belägna inom och utanför 
planområdet. (Halmstads kommun, 2021a) 

7.5.2 Utvärderingskriterier 
För miljöaspekten kulturmiljö bygger bedömningen av effekter och konsekvenser 

på miljöernas värde, betydelse, särart och eventuellt lagstadgat skydd. 

7.5.3 Konsekvenser av nollalternativet 
I nollalternativet planeras utbyggnad i form av blandad bebyggelse men främst 

bostäder. Vidare utgör en del av området längs med Nissan område för 

centrumutveckling. Beroende på utformningen i nollalternativet kan utbyggnaden 

komma i konflikt med kulturmiljövärden inom planområdet. 

 

Markanvändningskartan i den aktuella ÖP:n (Framtidsplan 2030) visar att ny 

bebyggelse är belägen inom riksintresset för kulturmiljö samt områden som 

omfattas av kulturmiljöprogrammet (nämligen Stationsområde/Tullkammarkajen, 

Stenstaden, Stadskärnan), samt de fornlämningar/fornlämningsområden som 

återfinns i utpekade områden.  

 

Sammantaget kan en negativ konsekvens uppstå för kulturmiljön vid oförsiktig 

förtätning av centrum. Med fördjupade utredningar vid förtätningsprojekt kan 

konsekvensen på kulturmiljön minska från negativ till försumbar, om hänsyn tas 

467



 
  

 

25 av 60 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

Unr: 1320055171  
 \\

ra
m

s
e
\p

u
b
\M

m
a
1
\G

e
h
\2

0
2
1
\1

3
2
0
0
5
5
1
7
1
\3

_
P
ro

j 
o
c
h
 u

n
d
e
rl
a
g
 

till både kulturhistoriska värden i bebyggelse samt i grönområden och centrums 

historiska strukturer.  

7.5.4 Inarbetade åtgärder 
I planförslaget under kapitlet ”Synliggöra” föreslås att kulturhistoriska 

miljöer/värden (till exempel Vallgravsstråket och Bastionen) ska lyftas fram och 

utvecklas som ett positivt tillskott till stadsmiljön.  

7.5.5 Konsekvenser av planalternativ 
Genomförande av planförslaget kommer innebära förtätning i centrum. 

Utbyggnaden innebär blandad bebyggelse med främst bostäder med tillhörande 

väg- och grönstruktur, samt offentlig service som till exempel förskola. Bostäder 

tillkommer i ytor/områden där det till viss del redan idag finns bebyggelse. Lägena 

för utbyggnaden är inom områden som pekas ut i kulturmiljöprogrammet och som 

har ett särskilt värde genom att de har en sammanhållen karaktär, är välbevarade 

från en viss tid, kan vara unika eller representativa, visa en viss årsring i staden, 

ha en god arkitektur eller berätta om olika livsvillkor och verksamheter. 

Utredningar kommer att behöva utföras i kommande detaljplaneskedet för att 

utreda om bebyggelsen kan orsaka påtaglig skada på områdena som omfattas av 

kulturmiljöprogrammet.  

 

Riksintresse för kulturmiljövård Halmstad-Innerstaden och Östra Förstaden kan 

komma att påverkas av FÖP:en. Två bostadsområden med tillhörande offentlig 

service, samt vägar och grönstruktur, H26 och H36 planeras helt eller delvis inom 

riksintresset. Utredning kommer behöva ske i detaljplaneskedet för att utreda om 

bebyggelsen kan orsaka påtaglig skada på riksintresset. 

 

Vidare planeras klimatanpassningsåtgärder mot havet, nämligen ett så kallat 

klimatreservat som avser en vall, samt åtgärder för skyfallshantering i centrum 

och längs Nissan (för detaljerad beskrivning se avsnitt 8.2). 

Klimatanpassningsåtgärderna är belägna både inom riksintresse för kulturmiljö 

samt områden som omfattas av kulturmiljöprogrammet. Till exempel angränsar 

den vall mot havet som ska skydda för översvämningar från stigande havsnivåer 

till området ”Lotskolonin” som är utpekat i kulturmiljöprogrammet. 

Klimatanpassningsåtgärder antas utformas på ett sätt som minimerar påverkan på 

kulturhistoriska värden, och vidare ge upphov till positiv påverkan då åtgärderna 

har som syfte att skydda mot översvämningar som stigande havsnivå och skyfall 

kan komma att innebära.  

 

Hänsyn behöver tas till värden för kulturmiljö samt identifierade och oidentifierade 

fornlämningar både vid utformning av klimatanpassningsåtgärder, samt vid 

utbyggnad av bebyggelse samt tillhörande vägar och grönstruktur. En oförsiktig 

förtätning i centrum kan komma i konflikt med kulturmiljövärdena och det är 

därför viktigt det studeras vidare hur ny utbyggnad samt 

klimatanpassningsåtgärder kan förhålla sig till intilliggande kulturmiljöer.  
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Sammantaget bedöms planerad utbyggnad i FÖP:en medföra liten negativ 

konsekvens på kulturmiljön. Detta med hänsyn till anpassad bebyggelse och 

gestaltning, samt med klimatanpassningsåtgärder vilka bedöms innebära en 

positiv påverkan för bevarandet av kulturmiljöer då de inte riskerar att 

översvämmas eller svepas bort av stormfloder.  

7.5.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
Fördjupade utredningar inför förtätningsprojekt, för vidare bedömning av 

utbyggnadens påverkan, behövs. Anpassad utformning för ny bebyggelse och 

klimatanpassningsåtgärder för att ta hänsyn till befintliga kulturhistoriska värden. 

 

Vidare behöver det utredas om det finns behov för tillstånd enligt 

kulturmiljölagen. 

7.6 Människors hälsa  

7.6.1 Rekreation och friluftsliv 

7.6.1.1 Förutsättningar  
Nissan rinner genom mittersta delen av planområdet, se Figur 8, och är ett 

område av riksintresse för friluftslivet. Nissan utgör ett lek- och uppväxtområde 

för bland annat lax och havsöring. Ån, som rinner fram i ett naturskönt landskap, 

nyttjas av ett stort antal sportfiskare. 

 

Kustområdet i Halland omfattas av riksintresse för högexploaterad kust och rörligt 

friluftsliv. Bestämmelserna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, 

utveckling av det lokala näringslivet eller utförande av anläggning som behövs för 

totalförsvaret. 

 

Kusten är i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Inom 

kustområdet ska turismens och friluftslivets intressen - främst det rörliga 

friluftslivets - särskilt beaktas vid exploatering. Syftet med riksintresset är att 

bevara kustområdets nuvarande karaktär och underlätta ett allsidigt nyttjande av 

området för turism och rörligt friluftsliv. 

 

Kusten är i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 4 § miljöbalken, och inom 

kustområdet får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av 

kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock 

annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det 

rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 

tätortsregionerna.  

 

Utöver kusten, där Natura 2000-området och naturreservatet Alet är placerat, 

finns andra tätortsnära naturområden. Galgberget och Frennarpsskogen i norra 

delen av Halmstad, samt Linehedsparken i östra Halmstad. Dessa områden är 

viktiga för Halmstadsbornas rekreation. 
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7.6.1.2 Konsekvenser av nollalternativet 
Riksintresseområden inom området för FÖP:en bedöms inte påverkas nämnvärt av 

nollalternativet och konsekvensen bedöms som försumbar. Inte heller övriga 

naturområden bedöms påverkas. 

7.6.1.3 Inarbetade åtgärder 

Kommunen har flera mål i FÖP:en kring grönområden och rekreation och de anger 

bland annat att det 2050 finns sammanhängande rekreationsstråk med kultur i 

fokus längs Nissans båda sidor, från havet och hela vägen upp förbi Slottsmöllan. 

Tydliga rörelsestråk hjälper oss att lätt hitta från centrum mot de större 

rekreationsområdena och stränderna utanför centrum. Ett annat mål är att 

planerad vall och ny infart inte ska upplevas som barriärer. Kommunen anger 

även att om gröna ytor tas i anspråk för bebyggelse ska lämpliga 

kompensationsåtgärder genomföras i närområdet i enlighet med kommunens 

riktlinjer (Halmstads kommun, 2016). 

7.6.1.4 Konsekvenser av planalternativ 
Kommunen har i översiktsplaneringen tagit hänsyn till riksintressena och kommer 

generellt att, så långt möjligt, tillgodose och bevaka riksintressena i samband med 

detaljplanering, bygglovsgivning och förhandsbesked samt vid annan 

tillståndsprövning. 

 

Riksintresseområde Nissan för friluftsliv bedöms inte påverkas negativt av den 

föreslagna planen. Det planeras för nya förbindelser över Nissan i södra delen av 

planområdet, men vattendraget har i denna del en påverkad utformning och 

omgivande landområden är till stor del redan exploaterade. De nya förbindelserna 

medför istället positiva sociala värden genom stärkt koppling mellan områden som 

idag delas upp där Nissan skapar en barriär (Figur 8). 
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Figur 8 Figuren visar nya och befintliga gröna kopplingar, nya och befintliga 
grönytor, större naturområden att bevara samt vägreservat (grå, söder). 

(Halmstads kommun, 2021a) 

 

Riksintresse högexploaterad kust och rörligt friluftsliv kan beröras av 

vägreservatet i söder samt bostadsområde H31. Riksintresset lämnar dock 

utrymme för utveckling av befintliga orter. Riksintresseområdet är stort och 

FÖP:ens effekt på riksintresset bedöms som försumbar.  

 

Vägreservatet i söder innebär en barriär mellan centrala Halmstad och kusten med 

området Alet, se gråmarkering i Figur 8. Även den planerade vallen mot höjd 

havsnivå (klimatreservat) kan innebära en barriär i detta område. Beroende på 

utformning kan vallen dock användas för rekreation. Försämrade möjligheter till 

rekreation och tillgång till grönområden kan ha negativa effekter på människors 

hälsa och välmående.  

 

Den sammantagna konsekvensen för rekreation och friluftsliv bedöms som positiv 

med hänsyn till nya gröna kopplingar, nya och bevarande av befintliga grönytor 

samt stråk som kopplar större naturområden.  
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7.6.1.5 Förslag till ytterligare åtgärder 
Ytterligare utredning kring eventuell störning på riksintresse för högexploaterad 

kust och rörligt friluftsliv behöver ske i detaljplaneskedet. 

 

Utreda hur vägreservatets barriäreffekt kan motverkas. 

7.6.2 Buller och vibrationer 

7.6.2.1 Förutsättningar 
Buller definieras som oönskat ljud och är den miljöstörning som påverkar flest 

människor i Sverige. Samhällsbuller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och 

industrier är sällan hörselskadande, men kan orsaka en rad andra problem. Några 

exempel är upplevd störning, försämrad talförståelse, sömnproblem, högt 

blodtryck, ändrad ämnesomsättning, försämrat immunförsvar, försämrad inlärning 

och prestation samt fysiologiska stressreaktioner. Mycket starka ljud kan orsaka 

hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus).  

 

Buller från trafik är den dominerande bullerkällan som människor utsätts för. 

Buller förekommer i nuläget inne i Halmstad främst längs Västkustbanan, E6 och 

de stora trafiklederna som Laholmsvägen, Växjövägen och Wrangelsleden. 

 

Bullerutredningar 

Buller ska kartläggas i alla större kommuner med fler än 100 000 invånare och vid 

större vägar, järnvägar och flygplatser enligt förordningen om omgivningsbuller 

och EU:s bullerdirektiv. Kartläggningen ska bland annat visa antalet exponerade 

personer och bostäder i olika bullerintervall, exponerad yta samt kartor över 

bullersituationen. Halmstad har genomfört en kartläggning för staden och en 

uppdatering av bullerkartläggningen som avser 2021 och beräknas vara klar 2022 

kommer att användas som underlag vid planering och byggande. Bullerkartering 

av staden visar att riktvärden överskrids längs större vägar och gator, med i 

nuläget begränsad konsekvens för bostäder.  

7.6.2.2 Utvärderingskriterier 

Det finns ett flertal riktvärden som är aktuella avseende buller. Det gäller 

riktvärden om trafikbuller, verksamhetsbuller och buller från arbetsplatser 

exempelvis. I denna MKB görs dock endast ett översiktligt resonemang som 

baseras på befintliga områden med höga bullernivåer, trafikökningar och -

minskningar, nya trafikleder samt befintlig kunskap om buller i området. 

7.6.2.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innehåller betydligt färre nya bostäder och innehåller inte några 

nya skolor, förskolor eller parkområden. Detta innebär att ökade bullernivåer 

främst påverkar de befintliga byggnaderna som finns i området. Risken är stor att 

bullerstörningarna ökar längs de trafikerade gatorna, vilket kan öka 

bullerpåverkan. Konsekvensen bedöms som liten och negativ. 
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7.6.2.4 Inarbetade åtgärder 
Det anges i FÖP:en att hänsyn, bland annat, tas till verksamheters påverkan på 

omgivningen, och verksamheter inte bör lokaliseras för nära befintliga bostäder, 

samtidigt som bostäder inte bör lokaliseras för nära verksamheter med 

miljöpåverkan. För att kunna förtäta och utveckla centrum vidtas åtgärder för att 

skydda mot buller. Utredningar och åtgärder ska göras för att skydda såväl 

befintliga som nytillkommande bostäder och skolmiljöer från höga ljudnivåer från 

trafiken. För nya bostadsområden, skolmiljöer och vägar görs utredningar, 

åtgärder och regleringar i detaljplaneprocessen.  

 

Markanvändning, omfattning och höjder på bebyggelsen styrs bland annat av 

buller och riskbild från järnvägen. I norra delarna av Stationsstaden, där det är 

svårare att hålla avstånd, prioriteras kontor och service medan det i södra delarna 

i huvudsak föreslås bostäder. En viktig förutsättning för att bebyggelse inom 

stationsområdet ska vara möjligt är att risk- och bullerreducerande åtgärder kan 

anordnas längs med spåren. 

7.6.2.5 Konsekvenser av planalternativ 
FÖP:en anger ny gata på söder, med bro över Nissan och med koppling mot Södra 

infarten som kommer att flytta trafik och avlasta innerstaden från trafik. Vägen 

passerar främst verksamhetsområden och redan störda områden men bostäder 

förekommer. Nya kopplingen på söder med bro över Nissan kommer avlasta 

befintliga gator inne i Halmstad där trafikmängderna sjunker på flera gator. 

Avlastningen blir påtaglig längs Laholmsvägen och Slottsbron i centrala staden 

vilket är positivt. Nya bostadsområden planeras i närheten av järnvägen, och både 

buller och vibrationer behöver utredas ytterligare. Även i närheten av vägar med 

tung trafik kan vibrationer förekomma. Bostäder planeras även nära det planerade 

nya vägen i söder, där höga bullernivåer kan väntas.  

 

Effekten blir på vissa platser negativ, medan den på andra håll blir positiv. Den 

sammanvägda effekten bedöms därmed som försumbar. Då det bor och verkar 

många människor i området är miljövärdet stort. Detta innebär att den 

sammanvägda konsekvensen för buller blir negativ och liten.  

7.6.2.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
Utredningar avseende buller och vibrationer kommer behövas i detaljplaneskedet, 

framförallt vid byggnation intill järnvägen, men även nära stora vägar och 

verksamheter.  

7.6.3 Luftkvalitet 

7.6.3.1 Förutsättningar 

Luftföroreningar som kan påverka de som bor och vistas i planområdet kommer 

huvudsakligen från trafikemissioner. Luftföroreningar består av ett flertal olika 

ämnen, bland annat marknära ozon, kväveoxid och koldioxid, men också av 

partiklar (PMx) (IVL, 2019). Trafikemissioner såsom koldioxid från fossila bränslen 

bidrar också till negativ påverkan på klimatet (SMHI, 2021). 
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Regeringen har beslutat om preciseringen av Miljökvalitetsmålet (miljömålet) Frisk 

Luft. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär följande: 

 

• halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter 

luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 µg/m3 luft beräknat som ett 

dygnsmedelvärde. 

• Halten av kvävedioxid som årsmedelvärde underskrider 20 µg/m3 och som 

98-percentil för timmedelvärde underskrider halten på 60 µg/m3. 

 

Det finns inga särskilda kriterier för påverkan av luftföroreningar i miljön i övrigt 

förutom MKN till skydd för växtligheten. Höga utsläpp av kväveoxider, kolväten 

och koloxider har regional och global påverkan på ekosystemen i form av 

övergödning, försurning, fotokemisk oxidantbildning och global uppvärmning. 

 

Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, 

förskolor, skolor eller liknande verksamhet anger att friytor för fritidshem, 

förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör ha god luftkvalitet. 

 

Enligt Boverkets rapport 2015:8 är det lämpligt att på skolgårdar och 

förskolegårdar eftersträva så låga halter av PM10 och kvävedioxid som möjligt. 

Den viktigaste åtgärden är att minska vägtrafiken och att inte placera förskolor 

och skolor nära stora vägar eller i täta trafikmiljöer. 

7.6.3.3 Konsekvenser av nollalternativet 
På översiktlig nivå kan MKN för luft klaras i nollalternativet, däremot förekommer 

tillfällen där MKN och riktvärdena för miljömålet Frisk luft överskrids. Med 

utbyggnad och därmed ökade trafikflöden kan luftföroreningar i form av 

kvävedioxid och partiklar öka vilket försämrar luftkvaliteten lokalt. I 

nollalternativet verkar kommunen för att MKN för luft ska klaras genom att 

medverka till ett minskat bilberoende och öka hållbara transporter, genom att till 

exempel bygga ut stråk för gång, cykel och kollektivtrafik.  

 

Med minskat bilberoende genom ökade hållbara transporter motverkas påverkan 

av ökade trafikflöden som utbyggnad av bostäder, verksamheter och offentlig 

service kan medföra. Detta har även en positiv påverkan på klimataspekten, 

genom minskade utsläpp från fossila bränslen. Sammantaget bedöms påverkan på 

luft som positiv i nollalternativet.  

7.6.3.4 Inarbetade åtgärder 
Utökad möjlighet för hållbara transporter samt planering av gaturum och 

kopplingar har bland annat syftet att minska bilberoendet och därmed utsläpp till 

luft (Halmstads kommun, 2021a).  

7.6.3.5 Konsekvenser av planalternativ 
På översiktlig nivå visar mätningar att MKN för luft i dagsläget kan klaras, däremot 

förekommer det att normerna vid tillfälle överskrids, detsamma gäller för 

riktvärdena för miljömålet Frisk luft. Precis som i nollalternativet planeras det för 
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ny bebyggelse som till exempel bostäder, verksamheter och offentlig service som 

kan medföra ökade trafikflöden i centrum. Den generella trafikökningen enligt 

Trafikverkets prognos för 2040 innebär också att ökad trafik på vägar som går 

utanför planområdet, till exempel på motorvägen E6, kan bidra till försämrad 

luftkvalitet.  

 

Det av kommunen utpekade vägreservatet på söder kan minska risken för att 

MKN för luft överskrids då trafiken delas upp i större utsträckning och inte 

fokuseras inom specifika områden. Vidare arbetar planen för att öka hållbara 

transporter (kollektivtrafik, cykel och gång) för att motverka ökade 

trafikflöden/bilberoendet. Denna inriktning i planförslaget leder till positiv 

påverkan för både luftkvaliteten och klimatpåverkan.   

7.6.3.6 Föreslagna ytterligare åtgärder 
Inga ytterligare åtgärder föreslås avseende luftkvalitet.  

8. Risker 

I detta avsnitt beskrivs risker som acceptabla eller inte acceptabla. Om riskerna 

inte är acceptabla behövs mer skyddsåtgärder eller planbestämmelser, därför har 

risker ett eget avsnitt. De risker som behandlas är risker kopplat till farligt gods, 

samt risker kopplat till klimatförändringar (översvämningar/skyfall).  

8.1 Farligt gods 

8.1.1 Förutsättningar 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som vid olycka under 

transport kan resultera i stora konsekvenser för människa, natur och egendom. 

 

Inom den föreslagna plangränsen för den fördjupade översiktsplanen återfinns 

Västkustbanan som är beläget på den östra sidan om vattendraget Nissan (se 

Figur 1). Västkustbanan utgör transportled för farligt gods och inom planförslaget 

återfinns några järnvägskorsningar. Vidare går det även stickspår från järnvägen 

till hamnområdet. Övriga större vägar som rekommenderas för transport av farligt 

gods, såsom motorväg E6/E20 återfinns utanför planområdet (NVDB, 2021). I 

kommunen är det i storts sett tillåtet att transportera farligt gods på samtliga 

statliga vägar, men det finns förbudszon i större delar av Halmstads tätort. Det 

förekommer vissa undantag från förbudet för leder med målpunkter i hamnen och 

flygplatsen. För järnvägen finns det i nuläget inget alternativ för transport av 

farligt gods på järnväg (Halmstads kommun, 2018).  

 

Vidare visar Trafikverkets generella trafikprognos att godstransporten för järnväg, 

väg och sjöfart ökar till 2040 för samtliga trafikslag, jämfört med basåret 2017 

(Trafikverket, 2020).  
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8.1.2 Utvärderingskriterier 
Det finns idag inga generella nationella riktvärden som slår fast vilka 

skyddsavstånd som kan tolereras i samhällsplanering. Däremot har flera 

länsstyrelser tagit fram riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 

förekommer transporter av farligt gods, och det är viktigt att beakta detta när ny 

bebyggelse planeras. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet vid 

riskidentifiering i den kommunala planprocessen. För transporter av farligt gods på 

järnväg har Trafikverket tagit fram skyddszoner (Trafikverket, 2017; Boverket, 

2019). Länsstyrelsen i Hallands län (Länsstyrelsen Hallands län, 2011) riktlinjer för 

samhällsplanering utmed väg- och järnvägar avsedda för transport av farligt gods 

är uppdelat i fyra zoner enligt följande:  

1. Yttre gräns för riskbedömningsområde: 150 meter som gäller för alla 

transportleder, 

2. Rekommenderat avstånd (Basavstånd): mellan transportleder och olika 

användningsområden. Avstånden varierar, beroende på typ av 

transportled och användningsområde, mellan 30-100 meter, 

3. Byggnation möjlig med angivna åtgärder (Reducerat avstånd): inom 

detta område kan betydande påverkan uppstå i händelse av en farlig 

godsolycka. För att byggnation ska vara möjlig krävs att specificerade 

säkerhetshöjande åtgärder vidtas, 

4. Bebyggelsefritt område: ett minimiavstånd mellan byggnader och 

transportleder, avståndet är mellan 15-30 m beroende på typ av 

transportled och användningsområde.   

 

I Figur 9 återfinns exempel från (Länsstyrelsen Stockholm, 2016) för illustration 

som visar de olika riskhanteringsavstånd för väg respektive järnväg.   

 

 

Figur 9 Illustrerar riskhanteringsavstånd för farligt gods för väg respektive 

järnväg, figur från (Länsstyrelsen Stockholm, 2016).  
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8.1.3 Konsekvenser av nollalternativet 
Med hänsyn till den generella ökningen av trafikflöden (Trafikverket, 2020) 

kommer risker kopplade till farligt gods inte att minska i nollalternativet. 

Utbyggnad i form av bland annat bostäder som pekats ut i nollalternativet 

kommer att vara närmare järnvägen än vad som rekommenderas. Jämfört med 

planförslaget identifieras det i nollalternativet färre områden för ny bebyggelse i 

direkt anslutning till järnväg. Risknivån bedöms som hög med hänsyn till 

avstånden till Västkustbanan. För att risken ska bedömas som acceptabel 

rekommenderas säkerhetshöjande åtgärder.  

8.1.4 Inarbetade åtgärder 
I planen har man använt sig av skyddsavstånd, tom yta mellan bostäder samt 

placerat bebyggelse för offentlig service och kontor, där det har inte varit lämpligt 

att placera bostäder. 

8.1.5 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget innebär större utbyggnad av bostadsområden nära eller i direkt 

anslutning till järnvägen/Västkustbanan (Figur 10) jämfört med nollalternativet, 

och avser främst områdena H35, H36, H28 samt H27. Dessa områden avser 

främst bostadsbebyggelse med kontor och offentlig service och kan fungera som 

barriär mot järnvägen. I planförslaget lyfts det att en viktig förutsättning för att 

det ska vara möjligt för utveckling av ny bebyggelse i stationsområdet är att det 

ska anordnas risk- och bullerreducerande åtgärder längs med spåren.  

 

Vidare föreslås det förskola i anslutning till bostadsbebyggelsen i H35. Med 

anpassad utformning och läge för förskolan kan risken kopplat till järnväg minska.  
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8.2 Klimatförändringar 

8.2.1 Förutsättningar 

Den globala uppvärmningen orsakad av ökade utsläppsmängder från fossila källor 

bidrar till ett förändrat klimat, vilket bland annat kan innebära ökade 

nederbördsmängder och stigande havsnivåer som bidrar till översvämningar, samt 

värmeböljor och stormar (SMHI, 2021).  

 

Klimataspekter som bedöms som mest relevant för gällande området är 

översvämningar, både med hänsyn till närhet till kust (havsnivåhöjning) samt 

höga flöden i Nissan, samt skyfall. För detaljerad illustration se kartläggning av 

klimatförändringar i Figur 11. Redan idag har områden i de södra delarna av 

centrum, Tullkammarkajen och stadskärnan närmst Nissan översvämmats vid 

storm (Halmstads kommun, 2021a).  

 

 

Figur 11 Visar översiktlig kartläggning av klimatförändringar inom och omkring 

planområdet för Centrumutvecklingsplan 2050, där mörkblå lager visar områden 
som kan komma att översvämmas vid höga flöden (200-års återkomsttid) eller av 
höjda havsnivåer vid extremt väder år 2100. Markeringar i lila illustrerar stående 
vatten vid 100-års regn med djup som varierar mellan 0,05 – 1,0 m. (Halmstads 
kommun, 2021a) 

480



 
  

 

38 av 60 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

Unr: 1320055171  
 \\

ra
m

s
e
\p

u
b
\M

m
a
1
\G

e
h
\2

0
2
1
\1

3
2
0
0
5
5
1
7
1
\3

_
P
ro

j 
o
c
h
 u

n
d
e
rl
a
g
 

 

8.2.1.1 Utredningar 
Kommunen arbetar med klimatanpassningsplan som innehåller övergripande 

åtgärder och geografiska strategier för arbetet med klimatanpassning, och 

inkluderar även kostnadsberäkningar och tidplan (Halmstads kommun, 2021b).  

 

Utöver det har Sweco på beställning av kommunen utfört en konsekvensutredning 

för skydd av Halmstads centrum, med hänsyn till översvämningssäkring (Sweco, 

2020). Syftet med utredningen var att bedöma konsekvensen för de två 

skyddsstrategierna, (1) inre skydd längs med kajerna, och (2) yttre storskaligt 

skydd. Utredningen visar att ett yttre storskaligt barriärsskydd behövs för att 

skydda centrum mot översvämningar vid förhöjda havsnivåer med två möjliga 

placeringar (vid ny bro över Nissan eller med placering vid yttre området vid 

hamnen). Utredningen visar att skyddsbarriär vid vägbro över Nissan är mer 

kostnadseffektiv och har lägre påverkan på den marina miljön, däremot så är 

hamnområdet då inte klimatsäkrat, och reningsverket måste klimatsäkras separat. 

Placering av barriärskydd vid hamnområdet innebär att bland annat reningsverket, 

hamnen och annan bebyggelse i stadskärnan klimatsäkras, läget möjliggör lägre 

skyddsnivå för det inre skyddet längs med Alet/Söder, vid tillfälle kan 

magasinvolymen i bukten fördröja tillrinnande flöden i Nissan. Däremot medför 

denna åtgärd troligen signifikant påverkan på marina miljön och höga 

anläggningskostnader. För detaljerad utredning, se vidare i Översvämningssäkring 

för Halmstad centrum (Sweco, 2020).   

8.2.2 Utvärderingskriterier 
Kommunen har i sin klimatanpassningsplan (Halmstads kommun, 2021b) 

inriktningar för ett samhälle i ett förändrat klimat som avser byggnation i utsatta 

lägen för översvämningar. Vilket avser att byggnation inte tillåts i utsatta lägen då 

det kan innebära risk för människors hälsa och säkerhet, undantag kan göras där 

byggnationen tillför en samhällsnytta och klimatanpassningsåtgärder har säkrats 

för berörda fastigheter och dess påverkan på omgivningen.  

 

Vidare regleras dammsäkerhet i miljöbalken samt lagen om skydd mot olyckor för 

de dammar som beslutas vara farlig verksamhet (MSB, 2019). Länsstyrelsen har 

tillsyn av dammar och vattenverksamhet.  

8.2.3 Konsekvenser av nollalternativet 
I nollalternativet som utgår från aktuell översiktsplan (Framtidsplan 2030) 

planerar kommunen för ett förändrat klimat genom förebyggande åtgärder och 

anpassningar till de nya förutsättningarna för höjda havsnivåer, översvämningar 

och värmeböljor. I nollalternativet lyfts aspekterna med planeringsförutsättningar 

för ny bebyggelse i områden där det kan förekomma risk för översvämningar men 

däremot identifieras inga klimatanpassningsåtgärder såsom barriärskydd eller vall. 

Grönytor och gröna stråk förekommer däremot vilket minskar risker kopplade till 

förhöjda temperaturer/värmeböljor på lokal nivå (Halmstads kommun, 2018).  
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Sammantaget bedöms risken i nollalternativet som oacceptabel, då 

skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer och skyfall inte har inarbetats.   

8.2.4 Inarbetade åtgärder 
Kommunen inkluderar i sitt planförslag förebyggande åtgärder och anpassningar 

till de nya förutsättningarna som klimatförändringarna kan komma att innebära 

(Figur 12) för att skydda både befintliga och tillkommande bebyggelse från bland 

annat översvämningar. Åtgärderna avser klimatreservat för barriärskydd i form av 

vall, som i höjd med reningsverket finns två alternativa sträckningar, samt 

klimatanpassning längs med hela Nissan i form av markmodellering, vallar och 

murar.  

 

Vidare inkluderas det i planförslaget arbete med gröna ytor för att hantera 

skyfallsregn, planförslaget har som mål att avsätta tillräckligt med gröna ytor för 

skyfallshantering. Grönytor ska vara multifunktionella (både för att hantera 

skyfallsregn och för att tillföra rekreationsvärden). För utformning av 

multifunktionella grönytor se Figur 8. Utöver att minska risken för översvämningar 

inkluderats grönytor i planen för att lindra påverkan av höjda temperaturer 

(värmeböljor) i stadsmiljö (Halmstads kommun, 2021a).  

8.2.5 Konsekvenser av planförslaget 
Planförslaget kommer att innebära att områden längs med vattendrag samt nära 

kusten kommer att byggas ut, bland annat i form av bostadsområden med 

tillhörande väg- och grönstruktur. Figur 11 visar områden som är belägna inom 

riskzonen för översvämningar samt lågpunkter kopplade till skyfall, vilket innebär 

att flera av utbyggnadsområdena riskerar att påverkas i ett framtida klimat.  

 

Däremot har flera olika klimatanpassningsåtgärder inarbetats i planförslaget, 

vilket också nämns ovan (8.2.4). Det avser åtgärder för översvämningar 

(benämnd klimatreservat i planförslaget), där en vall föreslås anläggas på 

havssidan av den planerade vägen (Figur 12). Med placering av vallen utanför 

vägen kan både bebyggelse och planerad väg skyddas mot stigande havsnivåer. I 

höjd med reningsverket möjliggörs två alternativa sträckningar för vallen. Höjden 

på vallen beror på val av långsiktig skyddsstrategi för staden, men föreslås vara 

cirka 0,65 m högre än dagens havsnivå för att skydda år 2070. Det kommer 

eventuellt att finnas möjligheter att bygga högre för att skydda för nivåer år 2100.  

 

Även klimatanpassning längs med hela Nissan i form av markmodellering, vallar 

och murar planeras.   

 

Vidare lyfts det i planen att planerad vall och väg ska utformas på ett sätt så att 

dessa åtgärder inte upplevs som barriärer med påverkan på framkomlighet. Det 

har också identifierats behov för öppning i klimatskyddet vid Fiskaregatan för 

fortsatt framkomlighet längs vägen till småbåtshamnen och reningsverket. Det har 

också identifierats behov av en skyfallsöppning, och åtgärder kopplade till 

skyfallsöppning behöver säkerställa i kommande detaljplaneskede så att det i 

framtiden inte uppkommer dammhaveri.  
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Figur 12 Visar planförslagets klimatanpassningsåtgärder i centrum, där mörkblå 
och prickiga ytor mot bl.a. hamnen i söder avser klimatreservat (mark som 
reserveras för klimatanpassningsåtgärder, såsom skydd mot översvämningar), 
mörkblåa ytor avser murliknande skydd respektive kajkantsskydd (anpassade 
nivåer mellan 1,2 1,5 m över nuvarande marknivå), och slutligen ljusblåa ytor 
som avser mark som ska kunna användas för bl.a. skyfallshantering. (Halmstads 

kommun, 2021a)   

 

Utöver klimatreservat planeras det för klimatanpassning i form av 

multifunktionella grönytor bland annat för skyfallshantering samt minskad 

påverkan från värmeböljor (Figur 8). Utformningen av ett centrum som inkluderar 

dessa åtgärder minskar sårbarheten för människor och miljö kopplade till höga 

temperaturer och ökat nederbörd.  

 

Sammantaget fokuserar klimatanpassningsarbetet på skydd mot översvämningar 

samt från höga temperaturer och skyfall. Med planerade 

klimatanpassningsåtgärder, i form av vall och gröna ytor, och med fortsatta 

utredningar avseende bland annat dammsäkerhet och höga flöden, bedöms risken 

kopplat till ett förändrat klimat som acceptabel.  
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8.2.6 Förslag till ytterligare åtgärder 
Utredningar i detaljplaneskedet avseende lägsta punkt på marknivå i förhållande 

till höjd över havet för ny bebyggelse. I kommunens gällande ÖP anges det i 

planeringsinriktningen att det inom områden i kustnära lägen som ligger på en 

marknivå lägre än +3,5 m över havet ska göras en bedömning hur stigande 

havsnivåer hanteras vid planering av bebyggelse. Vidare krävs det för områden 

som är lägre än 2,5 m åtgärder (exempelvis erosions- eller översvämningsskydd) 

för att det ska vara lämpligt för ny bebyggelse.   

 

Säkerställa att klimatanpassningsåtgärder inte orsakar översvämningar söder om 

planområdet.  

 

Säkerställa att klimatreservatet och planerad väg vilka delvis sammanfaller inte 

påverkar framkomligheten för oskyddade trafikanter, eller upplevs som barriär.  

 

Vidare behövs ytterligare utredning huruvida klimatreservatet påverkar 

Riksintresse Hamn med hänsyn till förslag på ny avgränsning som inkluderas i 

granskningsförslag till den kommunomfattande översiktsplanen. 

 

Säkerställa dammsäkerhet och pumpflöden kopplat till öppningar som krävs för 

skyfall/vid reglering av flöden i Nissan.  

 

Vidare utredning av påverkan på marinmiljön från klimatreservat.  
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9. Landskapsbild 

Området är redan idag exploaterat. Industriområden kommer delvis omvandlas till 

bostäder. Nya överfarter planeras över Nissan och en ny infart (södra infarten) 

planeras i planens sydöstra hörn. Dessutom tar planen höjd för 

klimatanpassningsåtgärder som kan krävas för att skydda staden mot ökade 

havsnivåer, se Figur 12.  

 

Planförslaget kan innebära att landskapsbilden förändras i området, både från land 

ut mot hav, samt från hav in mot land för dem som kommer in med småbåtar. 

Halmstad har en rik kulturhistoria och utgångspunkten bör vara att utveckla 

området i enlighet med stadens karaktär, så långt det är möjligt.  

 

Vägreservatet i söder kommer innebära en förändring i landskapsbilden. Den kan 

även innebära en barriär mellan de sydvästra delarna av staden och kusten. Även 

klimatanpassningsåtgärder i form av bland annat vall mot havet kan komma att 

innebära förändringar i landskapsbilden. 

 

Konsekvensen på landskapsbilden bedöms bli försumbar genom att hänsyn tas till 

stadens karaktär vid byggnation samt anpassad utformning av vall. I kommande 

arbete med detaljplaner bör arbete med visualiseringar och volymstudier ske för 

en bättre förståelse av påverkan på landskapsbilden och om ytterligare åtgärder 

behövs vidtas. 

10. Ekonomisk hållbarhet 

En översiktlig bedömning av den fördjupade översiktsplanen utifrån ekonomisk 

hållbarhet har som nämnts ovan gjort med hänsyn till följande aspekter:   

• Investeringar i infrastruktur som förutsättning för exploatering 

(Trafikinfrastruktur, va, el, klimatanpassning), 

• Investeringar i offentlig service som förutsättning för exploatering (Skola, 

förskola, äldreomsorg), 

• Förutsättningar för näringslivet (Attraktivitet i den offentliga miljön, 

tillgänglighet, flöde av människor/kundunderlag), 

• Arbetsplatser i centrum (Attraktiv kommun, ökade möjligheter för 

arbetspendling - nyttjande av kommande resecentrum, flöde av 

människor/kundunderlag), 

• Högskola med betydelse för centrum (Studenter befolkar centrum, 

studentbostäder). 

 

Planalternativet för FÖP centrum har som syfte att möta en befolkningsökning och 

utveckla centrum med främst nya bostäder och verksamheter/service.  

Den fördjupade översiktsplanen möjliggör för kommunen att möta de ekonomiska 

utmaningarna kommunen står inför vad gäller befolkningsökning avseende boende 

och service, samt anpassning till ett förändrat klimat.  
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Planen möter de ekonomiska utmaningarna avseende ökat behov av bostäder och 

service genom att ny bebyggelse tillkommer både genom förtätning och i form av 

nya utpekade områden. Detta uppfylls genom bostadsbebyggelse, offentlig service 

och kontor/verksamheter till stor del undviker platser som riskerar att påverkas av 

framtida översvämningar. Det förekommer däremot områden där bebyggelse 

planeras i områden som enligt översvämningskartering hamnar i riskzoner, och för 

att minska påverkan föreslås klimatanpassningsåtgärder, bland annat ett så kallat 

klimatreservat (som avser föreslagen vall som anläggs på havssidan av planerad 

väg i söder), samt klimatanpassningsåtgärder längs med Nissan. Även 

multifunktionella grönytor och ökade krav på dagvattenhantering som föreslås 

inom planen kan motverka risken för översvämningar kopplade till skyfall. Dessa 

åtgärder minskar risk för människor och miljö, samt kan lindra ekonomiska 

konsekvenser som uppstår efter till exempel översvämningar, vilket kan vägas 

mot de tillkommande höga kostnaderna för klimatanpassningsåtgärder kan 

innebära. Kostnaderna för klimatanpassningsåtgärder, exempelvis för föreslagen 

vall mot havssidan i söder, redovisas i Översvämningssäkringen för Halmstad 

centrum (Sweco, 2020).  

 

Ett ökat antal invånare kommer innebära att behovet av offentlig service, kontor 

och verksamheter samt infrastruktur ökar för centrum, vilket också innebär en 

ytterligare ekonomisk konsekvens utöver klimatanpassningsåtgärderna och 

bebyggelse av bostäder. En utökning av offentlig service såsom förskolor och 

grundskolor, samt annan offentlig verksamhet behöver därmed finansieras vilket 

kommer att belasta kommunens ekonomi med hänsyn till utgifter för investering. 

En befolkningsökning kan med tiden ge förutsättningar för större skatteunderlag, 

vilket kan lindra de ekonomiska konsekvenserna. Både offentlig service och 

kommunens förslag på utökat förtätning med kontor, shopping och centrumnoder 

ger utrymme för nya arbetsplatser, vilket kan bidra till ökat skatteunderlag och 

därmed ekonomiskt utrymme i kommunen. Genom att underlätta rörlighet i 

centrum med hållbara transporter minskar behovet av biltrafik i centrum som kan 

lindra konsekvenser av ett förändrat klimat och kostnader det kan medföra, samt 

bidra till positiva effekter avseende ekonomin. Däremot kan det finnas behov att 

identifiera vilka möjligheter till inpendlare det ger att tillkommande verksamheter 

är belägna stationsnära, och hur detta eventuellt påverkar kommunens invånare 

som måste köra bil från till exempel kommunens östliga delar.   

 

Genom exploatering i centrum istället för att ianspråkta naturmark och 

omkringliggande jordbruksmark minskar belastningen på naturresurser (för mer 

detaljerad bedömning se avsnitt 7.4). Detta kan också anses positivt ur 

ekonomiskt perspektiv med hänsyn till att jordbruksmark kan fortsätta brukas, 

men det finns däremot behov av mer detaljerade utredningar för att utvärdera 

brukbarheten av jordbruksmark och göra jämförelse med eventuell exploatering.   

 

Med förtätning i närhet till högskolans lokalisering i centrala Halmstad kan ses 

som positivt med hänsyn till att nya studenter befolkar centrum och det kan finnas 
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behov av att tillgodose studentbostäder i goda lägen i förhållande till högskolans 

lokalisering, samt med god kollektivtrafik samt stråk för gång och cykel för att 

underlätta resandet. Den exakta utformningen av ny bebyggelse är inte fastställt i 

FÖP-skedet. FÖP:en identifierar däremot studenter och unga boende i centrum 

som ett positivt tillskott och att bostadsbehovet i bra lägen i förhållande till 

högskolans lokalisering behöver tillgodoses. 

 

Vidare kan planen bidra till att förstärka centrum som regional ”hubb” genom 

utvecklig av statinsnära kontor och lägen för verksamheter som ger goda 

förutsättningar för att öka mängden arbetsplatser. Tillkommande stråk och 

väginfrastruktur, samt prioritering av hållbart resande stärker också 

pendlingsmöjligheterna till och från, samt inom centrum. Däremot innebär 

satsningar av förstärkt kollektivtrafik ytterligare offentlig finansiering.  

 

Sammantaget kommer planen att innebära att fler kan bosätta sig, samt arbeta 

och studera i centrum. Denna utveckling kommer däremot kräva offentliga 

satsningar finansiellt, både för utbyggnad av vägreservat, offentlig service och 

boende samt av satsningar på klimatanpassningsåtgärder. Ökad befolkning kan 

bidra till ökade inkomstkällor, men däremot kan klimatbelastningen bli större då 

fler (natur- och ekonomiska) resurser kan komma att behövas för att möta behov 

av ökat antal invånare. Detta kan dock sättas i jämförelse mot vad de skulle 

innebära om utbyggnad sker utanför centrum där fler ytor av 

naturmark/jordbruksmark tas i anspråk för exploatering. För en mer detaljerad 

bedömning behövs bland annat vidare utredning av biologiska värden som 

eventuellt skulle tas i anspråk för exploatering om planalternativet inte gått 

igenom. Detta kan därmed i vidare bedömning sättas i bedömning mot målen 

kopplade till hållbar konsumtion och produktion/hållbar förvaltning och 

användning av naturresurser då det finns direkt koppling mellan utbyggnad av till 

exempel infrastruktur och arbetsplatser med ianspråktagande av naturmark och 

naturens livsmedelsproduktion. En FÖP kan främja handel och andra 

verksamheter i centrum, men däremot inte styra vad som säljs i butiker och om 

det skulle främja hållbar konsumtion. Däremot kan eventuell utökad 

kunskapsridning genom eventuella skyltningar i grönområden, möjlighet till 

stadsodling med mera bidra till ökad kunskap och främja hållbar konsumtion.  

11. Social hållbarhet 

En översiktlig bedömning av den fördjupade översiktsplanen utifrån social 

hållbarhet har som nämnts ovan gjort med hänsyn till följande aspekter:   

• Tillgång till rekreativa miljöer med tillräcklig storlek nära bostad 

(Folkhälsa, motverka segregation, stadens attraktivitet), 

• Tillgång till mötesplatser i ett centrum för alla (Motverka segregation, 

stadens attraktivitet), 

• Barriärer (Bryta fysiska och sociala barriärer, ökad rörlighet och möjlighet 

till möten), 
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• Trygghet (Ett levande centrum dygnet runt, ögon på gatorna), 

• Barnperspektivet (Barns tillgång till centrum, platser utformade efter 

barns behov). 

 

Planalternativet för FÖP centrum har utvecklats för att bland annat möta 

jämlikhetsutmaningar i kommunen, samt för att försörja en växande befolkning 

med kvalitativa offentliga platser. FÖP ska bidra till att förbättra dessa 

utmaningar. För att bryta segregation samt minska effekter av barriärer behövs 

stora satsningar för att möjliggöra olika typer av boendeformer samt utforma 

infrastruktur så att det inte upplevs som en barriär. Vidare behövs satsningar på 

skolor, service och näringsliv för att minska arbetslöshet, brottslighet och öka 

trygghet, samt jämlik tillgång till olika typer av service. Sådana frågor behandlas 

dock främst utanför arbetet med fördjupad översiktsplanering, men utveckling av 

den fördjupade översiktsplanen kan bidra till att minska segregation och 

överbrygga barriärer, samt öka jämlik tillgång till service.  

 

Planen kan möjliggöra för att möta de sociala utmaningarna genom att den ska 

bidra till blandad bostadsbebyggelse i centrum som i sin tur bidrar till olika 

valmöjligheter och flexibilitet. Detta görs främst genom flerbostadshus i de 

centrala delarna med variation av upplåtelseformer och storlekar, med hänsyn till 

att man i centrum av staden bor tätare än övriga delar av en kommun, som ska 

motsvara allas behov.   

 

Strategier används för att bidra till en positiv upplevelse, bland annat så ligger en 

del fokus på den fysiska miljöns strukturer som påverkar hur den upplevs och 

används. Till exempel kopplat till funktioner som resande, boende handel, arbete 

och fritid. En tätare stad kan bidra till att främja blandade funktioner med hänsyn 

till närhet till arbete, skola, fritid, bostad, med mera. Boende ska också utformas 

för att gynna användandet av hållbara transporter inom och utanför centrum. 

Variation och valmöjligheter, både avseende bostadsform och service kan bidra till 

att olika socioekonomiska grupper kan bosätta sig och vistas i och kring centrum, 

vilket kan bidra till att minska segregationen.  

 

Förstärkt kollektivtrafik, nya mötesplatser samt gång- och cykelstråk bidrar till en 

mer jämlik fördelning av kommunens resurser och därmed möjliggöra förbättrad 

tillgång till viktiga målpunkter i vardagen för invånarna. Förstärkt kollektivtrafik 

och hållbara transporter, samt gång- och cykelstråk kan bidra till att flera grupper 

kan få tillgång till näringsliv, service och arbetsplatser som centrum har att 

erbjuda, och detta kan även bidra till mer jämlik möjlighet för hållbart resande i 

centrum och kommunen.  

 

För att bryta segregation samt minska effekter av barriärer behövs stora 

satsningar för att möjliggöra olika typer av boendeformer samt utforma 

infrastruktur så att det inte upplevs som en barriär. Vidare behövs satsningar på 

skolor, service och näringsliv för att minska arbetslöshet, brottslighet och öka 

trygghet, samt jämlik tillgång till olika typer av service. Sådana frågor behandlas 
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dock främst utanför arbetet med fördjupad översiktsplanering. Däremot kan 

utveckling av den fördjupade översiktsplanen bidra till att minska segregation och 

utveckling av barriärer, och öka jämlik tillgång till service för samtliga. Detta 

genom att barriäreffekten av vägar och föreslaget klimatreservat (vall mot 

havssidan i söder för att minska påverkan från stigande havsnivåer) ska tonas ner 

och inte utgöra ett hinder för skyddade och oskyddade trafikanter. Planen ska 

också bidra till sammanhängande stråk och kopplingar som bryter och stadens 

barriärer såsom Nissan, järnvägen och trafikflödena. Detta görs genom nya 

underfarter och broar som binder samman stråk och ska utformas för att 

underlätta orientering och kopplingar mellan stadsdelarna, och därmed även öka 

trygghet och säkerhet genom att erbjuda olika typer av rörelse-stråk som ska 

motsvara allas behov.   

 

Avseende barnperspektiv, så är närhet till målpunkter såsom lekplatser, 

förskola/skola en viktig aspekt då barn inte reser på samma sätt som vuxna gör. 

Därmed kan satsningar för bostadsområden i tätare centrum ses som positivt 

även ur barnperspektiv. Det krävs däremot fördjupade analyser avseende 

barnperspektivet för att säkerställa barns tillgång till bland annat förskolor/skolor 

och utemiljöer i fortsatt planering. 

 

Sammantaget bedöms det att planen har möjlighet att bidra positivt till att minska 

sociala utmaningar i kommunen, däremot krävs det samarbete mellan olika 

aktörer då sociala utmaningar ofta behandlas utanför arbetet med fördjupad 

översiktsplanering. För fördjupad bedömning behövs detaljerade analyser 

kopplade till sociala aspekter samt barnperspektiv för att säkerställa att 

utformning av bland annat bostäder, mötesplatser/vistelseplatser och stråk utgörs 

på ett sätt som gynnar samtliga typer av grupper och områden.   
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12. Måluppfyllelse Agenda 2030 

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, består av 17 globala mål 

och 169 delmål och är riktlinjer för det globala gemensamma arbetet att uppfylla 

och balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: de ekologiska, sociala 

och ekonomiska.  

 

Agendan antogs 2015 av världens stats- och regeringschefer och syftar till att 

utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar, minska ojämlikheter och orättvisor 

samt främja fred och rättvisa. 

 

Flera av de globala målen kan ur en svensk synvinkel verka alltför övergripande, 

men samspelet mellan den globala utvecklingen och de lokala prioriteringarna 

behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.  

 

En analys av målen och dess delmål har landat i att Centrumutvecklingsplan 2050 

direkt eller indirekt berör 16 av de 17 målen: 

 

1. Avskaffa fattigdom 

2. Ingen hunger (livsmedelsförsörjning ur ett svenskt perspektiv)  

3. God hälsa och välbefinnande 

4. God utbildning för alla  

5. Jämställdhet  

6. Rent vatten och sanitet för alla  

7. Hållbar energi för alla  

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

10. Minskad ojämlikhet  

11. Hållbara städer och samhällen  

13. Bekämpa klimatförändringarna  

14. Hav och marina resurser  

15. Ekosystem och biologisk mångfald  

16. Fredliga och inkluderande samhällen  

17. Genomförande och globalt partnerskap. 

 

Arbetet med bedömning av hållbarhetsmålen har utförts av Halmstads kommun 

med kommunens analysverktyg via två workshops. Analysverktyget avser ett 

verktyg för likvärdig identifiering och analys av styrdokument för Agenda 2030-

målen samt dess delmål. Verktyget består av styrdokumentet som bedöms utefter 

varje delmål (169 st.).  

 

Vid första tillfället identifieras de delmål som styrdokumentet har möjlighet att 

påverka i antingen positiv eller negativ riktning. I andra steget (efter man har ett 

förslag/samrådsversion) utvärderas förslaget utefter de identifierade delmålen, 

och en bedömning görs om styrdokumentet för kommunen i positiv eller negativ 

riktning för målet. I ett tredje steg som används vid uppföljning/utvärdering av 
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styrdokumentet följs delmålen upp för att analysera kommunens uppfyllnad av 

Agenda 2030. 

 

Under den första workshopen har de mål som berörs av FÖP:en identifierats. 

Under den andra workshopen deltog kommunens planarkitekter, kommunekolog 

och Ramboll. Varje mål diskuterades och jämfördes med Centrumutvecklingsplan 

2050.   

 

I Figur 13 redovisas samtliga 17 mål och 169 delmål. De delmål som är vita är de 

som kommunen anser inte berörs av Centrumutvecklingsplan 2050. De ljusblå 

målen berörs indirekt av Centrumutvecklingsplan 2050 och de mörkblå målen 

berörs direkt av Centrumutvecklingsplan 2050. 

 

 

Figur 13. Redovisning av Agenda 2030:s beröringsgrad mot 
Centrumutvecklingsplan 2050. De ljusblå målen berörs indirekt av 
Centrumutvecklingsplan 2050 och de mörkblå målen berörs direkt. 
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Främst har Centrumutvecklingsplan 2050 beröring med mål 11 (Hållbara städer 

och samhällen) samt mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna). De flesta delmål 

inom dessa två mål konstateras Centrumutvecklingsplan beröra direkt. Men även 

under mål 2 (Ingen hunger), 3 (God hälsa och välbefinnande), 9 (Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur) 10 (Minskad ojämlikhet), 15 (Ekosystem och 

biologisk mångfald) och 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) återfinns delmål 

som konstaterats beröra Centrumutvecklingsplanen direkt.  

 

Kommunen har sedan utvärderat samtliga delmål som berörs indirekt eller direkt 

av Centrumutvecklingsplan 2050. Utvärderingen har grundat sig i huruvida 

Centrumutvecklingsplan 2050 bidrar till:  

 

• Försämrade möjligheter att uppnå delmålet 

• Att inte uppfylla delmålet 

• Att delvis bidra till att uppfylla delmålet  

• Att i hög grad bidra till uppfyllnad av delmålet.  

 

I Figur 14 redovisas resultatet från utvärderingen. Utvärderingen kan tolkas på så 

sätt att Centrumutvecklingsplan 2050 delvis bidrar till att uppfylla 16 delmål samt 

i hög grad bidrar till att uppfylla 20 delmål. För två delmål, vilka berör planen 

indirekt, bidrar inte planförslaget till måluppfyllelse. Inget av de delmål som 

Centrumutvecklingsplanen berör, försämrar möjligheten att uppnå målen i Agenda 

2030. 
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Figur 14. Redovisning av Centrumutvecklingsplan 2050 uppfyllandegrad gentemot 
Agenda 2030. De ljuslila målen bidrar inte till uppfyllelse, de mellanlila bidrar 
delvis till uppfyllelse och de mörklila bidrar till hög uppfyllelse. 

 

Inom mål 11 (Hållbara städer) berörs samtliga utom ett delmål av 

Centrumutvecklingsplan 2050. Detta mål är det som har flest beröringspunkter 

med planen och även flest mål som i hög grad uppfyller agendan. Att planen i hög 

grad bidrar till måluppfyllelse beror bland annat på den komplettering och 

utveckling av infrastrukturen som planeras. Nya broar med gena kopplingar för 

fotgängare och cyklister bland annat i södra delen av staden som minskar 

barriäreffekter och resecentrum planeras - vilket bedöms gynna förutsättningarna 

för ett tillgängligt och hållbart transportsystem för fler. Detta med hänsyn till att 

fler kan välja till exempel cykel framför bil om vägarna/broarna är kortare och 

mindre krångliga än långa. Fler åtgärder kan genomföras för att minska de 

negativa effekterna som segregation resulterar i, bland annat genom ett högre 

utbud av blandade boendeformer, åtgärder för att bryta barriärer och en 
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utveckling av centrums offentliga- och gröna miljöer, för att ge en bredd som kan 

attrahera flertalet av kommunens invånare.  

 

Inom mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) bidrar Centrumutvecklingsplanen i 

hög grad till att uppfylla de globala målen. Måluppfyllelsen beror bland annat på 

en planering som främjar hållbara transporter med ett tätt och blandat centrum 

och där gaturum och offentliga miljöer bereder plats för fotgängare, cyklister och 

kollektivtrafik. Centrumutvecklingsplanen ger förutom förbättrade förutsättningar 

för att göra hållbara val även förutsättningar för konkreta åtgärder för att minska 

risken för översvämningar. 

13. Kumulativa effekter 

Ett flertal kumulativa effekter kan uppstå som en följd av planförslaget. Genom att 

möjliggöra förtätning av bostadsbebyggelse i centrum behöver mindre andel 

jordbruks- och skogsbruksmark utanför staden tas i anspråk för 

bostadsbebyggelse. Effekten av Centrumutvecklingsplan 2050 på jord- och 

skogsbruk bedöms som positiv jämfört med nollalternativet. 

 

När det gäller buller- och luftföroreningssituationen så beror den inte bara på 

åtgärder inom planområdet, utan även på åtgärder utanför planområdet, med till 

exempel nya trafikleder som kommer påverka trafiken i centrum. Effekten bedöms 

som positiv för Halmstad centrum.    
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14. Sammanfattning av miljökonsekvenser och risker 

Tabell 6 redovisar en samlad översikt av de bedömda konsekvenserna för varje 

aspekt och hur de skiljer sig åt mellan nollalternativet och planalternativet, och 

Tabell 5 visar färgindelning av de olika graderna av konsekvenser. I Tabell 7 

sammanställs riskerna för nollalternativet och programförslaget.  

 

Sammanfattningsvis medför FÖP:en huvudsakligen positiva konsekvenser med 

hänsyn till påverkan på förorenad mark, vattenförhållanden, naturresurser, 

rekreation och friluftsliv, samt luftkvalitet. Avseende aspekterna förorenad mark 

och vatten bedöms påverkan som positiv med hänsyn till att områden som i 

nuläget är misstänkt förorenade kommer att behöva saneras, eller kräva 

skyddsåtgärder med hänsyn till att flera föreslagna bostadsområden är placerade 

inom eller nära misstänkt förorenat, vilket kan medföra positiv påverkan. 

Saneringsåtgärderna bedöms även bidra till positiv påverkan på MKN för vatten då 

föroreningsmängden för som når yt- och grundvattnet minskar. Effekten på vatten 

kan under byggskedet vara liten och negativ, men däremot enbart tillfälligt. De 

grönytor och skyddsåtgärder som planeras med hänsyn till skyfall kan också bidra 

till positiv påverkan på MKN för vatten genom att fungera som infiltrationsytor och 

minska risken för att föroreningar hamnar i recipient.  

 

Att omvandla redan ianspråktagen, hårdgjorda ytor i centrum till 

bostadsbebyggelse är att föredra framför att ta icke exploaterad mark, till 

exempel jordbruksmark, i anspråk utanför centrum. Den fördjupade 

översiktsplanen bedöms därmed bidra till god hushållning av mark och vatten, och 

konsekvensen bedöms därför som positiv.  

 

Genom nya gröna kopplingar, tillkommande och bevarade av befintliga grönytor 

samt stråk som kopplar större naturområden bedöms planen medföra positiv 

påverkan på aspekterna rekreation och friluftsliv.  

 

Planen bedöms bidra till positiv påverkan på luftkvaliteten genom att leda om 

trafik från centrum via bro över Nissan och väg på Söder samt Södra infarten. 

Vidare planerar kommunen för att främja för hållbara transporter och minska 

bilberoendet, vilket också kan bidra till positiv påverkan på luftkvaliteten. 

 

Den sammanvägda påverkan på naturmiljön bedöms som måttlig med hänsyn till 

att planområdet omfattar riksintresse för naturvård, Natura 2000 samt 

naturreservat. Den måttliga bedömningen baseras på risk för negativ påverkan på 

hydrologi och områdets grundvattennivåer, samt eventuell bullerpåverkan på 

fågellivet i Aleskogen. Påverkan på aspekterna friluftsliv och rekreation däremot 

bedöms som försumbara då planen kommer innebär både positiva och negativa 

effekter.  

 

Landskapsbilden kommer att förändras med planen. Konsekvensen bedöms 

däremot som försumbar, då en plan med anpassad utformning och gestaltning 
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I Tabell 7 sammanställs riskerna för nollalternativet och planförslaget. Avseende 

riskaspekten farligt gods bedöms planförslaget som acceptabelt om 

säkerhetshöjande skyddsåtgärder och lämpligt läge för föreslagna förskolor inom 

bostadsområdena. Vidare bedöms riskaspekten för klimatförändringar som 

acceptabel om föreslagna skyddsåtgärder för översvämningar (havsnivå och 

skyfall) vidtas samt om aspekten för att minska risk för dammhaveri utreds vidare 

i kommande skede.  

 

Tabell 7 Översikt av riskerna i nollalternativet respektive i planförslaget.  

Aspekt Nollalternativet Planförslaget 

Farligt gods Acceptabel Acceptabel 

Klimatförändringar Oacceptabel Acceptabel 

 

Sammantaget bedöms planen inte medföra ökad risk om säkerhetshöjande 

åtgärder såsom skyddsavstånd vad gäller buller och farligt gods avseende 

bostadsområden som planeras nära järnväg, samt skyddsåtgärder kopplade till 

stigande havsnivåer. Med anpassad gestaltning och utformning av ny bebyggelse 

och vidare utredningar hur bebyggelse kan anpassas i samband med förtätning av 

centrum minskar planens påverkan på aspekter såsom landskapsbild och 

kulturmiljö. Planen bedöms även bidra till en god hushållning av 

mark och vatten enligt miljöbalkens grundläggande mål (1 kap 1 § miljöbalken), 

med hänsyn till bland annat att en förtätning i redan ianspråktagande och 

hårdgjorda ytor är att föredra framför att ta icke exploaterad mark. Vidare 

bedöms planen som enhetlig med de kommunala planförhållanden som finns. 
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Giftfri miljö Vid omvandling av tidigare industriområden till bostäder kommer 

miljötekniska markundersökningar och saneringsåtgärder genomföras. 

Detta bidrar positivt till uppfyllandet av miljömålet. Planförslaget bedöms 

förenligt med miljömålet.   

Säker strålmiljö Planområdet utgör inte högriskområde för markradon.  

 

Bostadsbebyggelse (område H35 och H36) planeras nära järnvägen, som 

ger upphov till elektromagnetiska fält. Dessa fält avtar dock snabbt med 

avståndet.  

 

För att planen ska vara förenlig med miljömålet krävs att hänsyns tas till 

elektromagnetiska fält vid bostadsbebyggelse, vilket också gäller för 

bostadsområden utöver ovannämnda som planeras i andra delar av 

centrum. 

Ingen 

övergödning 

Översiktsplanen medför risk för ökade utsläpp av näringsämnen då 

befolkningen ökar. Detta motverkas eftersom planerade 

utvecklingsområden ansluts till spillvattensystem  

och reningsverk. Planområdet är idag till stor del redan hårdgjort och 

mängden gödande ämnen från dagvattnet till närliggande recipienter 

bedöms inte öka. Vid exploatering finns möjligheter att förbättra 

dagvattenhanteringen och därmed bedöms planförslaget som förenligt 

med målet. 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Anpassad utformning av gator och dagvattenhantering motverkar negativ 

påverkan. Dessutom kommer sanering av förorenade områden troligen 

minska mängden föroreningar från sådana områden till Nissan. 

Planförslaget bedöms förenligt med miljömålet.  

Grundvatten av 

god kvalitet 

Beroende på hur dagvattnet inom området kommer hanteras kan 

grundvattnet komma att påverkas. Dessutom kommer sanering av 

förorenade områden troligen minska mängden föroreningar från sådana 

områden till Nissan. Planförslaget bedöms förenligt med miljömålet. 

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

Bostadsbebyggelse kommer anslutas till befintligt avloppsreningsverk. 

Anpassad utformning av gator och dagvattenhantering motverkar negativ 

påverkan. Dessutom kommer sanering av förorenade områden troligen 

minska mängden föroreningar från sådana områden till havet. Eventuell 

påverkan på den marina miljön från planerad vall längs kusten behöver 

utredas. Vägreservatet i söder påverkan på Natura 2000-område och 

riksintresse för naturvård behöver också utredas. Det går inte i dagsläget 

att säga om planförslaget är förenligt med miljömålet.  

Levande skogar Planförslaget innebär att en del nya bostadsområden i sydvästra delen av 

planen kommer uppföras där det idag finns träd. Arealen som försvinner 

bedöms dock vara försumbar. Aleskogen, som är av betydelse för den 

biologiska mångfalden, kommer vara kvar. Planförslaget bedöms förenligt 

med miljömålet. 

 

Ett rikt 

odlingslandskap 

Planförslaget innebär en förtätning inom centrala Halmstad. Detta 

minskar mängden mark som behöver tas i anspråk för bostäder utanför 

centralorten. Planförslaget bedöms förenligt med miljömålet. 

God bebyggd 

miljö 

Med planförslaget tillkommer bostadsbebyggelse i en attraktiv stad. 

Planförslaget innebär god hushållning med mark, vatten och andra 

naturresurser. Nya grönområden planeras och viktiga grönområden 

bevaras i planen. Infrastruktur och samhällsservice är väl utbyggt och 

kommer fortsätta byggas ut enligt planen.  
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Planen bidrar till måluppfyllelse genom att förstärka en 

bebyggelsestruktur som är samordnad med teknisk försörjning och 

möjliggöra miljövänliga transporter samt ge tillgång till grönområden. 

Ekonomi, miljö och sociala aspekter har beaktats.  

 

Målet motverkas däremot av att kulturmiljöer tas i anspråk för ny 

utbyggnad, sam bullerstörningar med hänsyn till generella trafikökningar 

och närhet till järnväg. 

 

Planförslaget bedöms förenligt med miljömålet. 

Ett rikt växt- och 

djurliv 

Aleskogen bevaras enligt planförslaget, eventuell påverkan från 

vägreservatet i söder behöver dock utredas och det är i dagsläget oklart 

om planförslaget är förenligt med miljömålet.  

 

16. Uppföljning och övervakning 

En MKB ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som kan behövas för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 

av planen eller programmet medför. Förslagen till uppföljning och övervakning ska 

säkerställa att riktvärden och rekommendationer följs samt att en god bebyggd 

miljö skapas.  

 

Planförslaget har än så länge en övergripande planeringsnivå och det är för tidigt 

att i detta skede peka ut vilken typ av uppföljning och övervakning som kommer 

bli aktuell. Åtgärder som till exempel rör dagvattenhanteringen kan komma att 

omfattas av uppföljning och övervakning framöver.   

17. Tillkommande prövning eller fortsatt arbete  

Fortsatt utredning krävs inom flera områden eftersom FÖP:en utgör en översiktlig 

planering för ett relativt stort område. Ytterligare utredningar har föreslagits 

under respektive miljöaspekt i avsnitt 7. 

 

Under arbetet med fortsatta utredningar kommer det bli tydligt vilka prövningar 

som kommer krävas för de olika föreslagna åtgärderna. Redan i dagsläget kan 

följande kommande prövningar konstateras: 

 

• Tillstånd/anmälan för vattenverksamhet vid arbete i vattenområde (nya 
förbindelser över Nissan). 

• Anmälan till kommunen för att inrättande av dagvattenanläggningar. 
• Eventuell ansökan till länsstyrelsen angående borttagande av fornlämning 

och samråd med länsstyrelsen angående borttagande av övrig 

kulturhistorisk lämning. 
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• Eventuellt tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för åtgärder som kan 
påverka Natura 2000-område. 

18. Sakkunskap 

Den här rapporten avser konsekvensbedömning och hållbarhetsbedömning av FÖP 

för Halmstads centrum. Rapporten har tagits fram av Ramboll Sweden AB, 2021 

av följande personer: 

 

Adelina Osmani, masterexamen med huvudområde miljövetenskap med 

fördjupning i tillämpad klimatstrategi, och som har erfarenhet från flera komplexa 

MKB:er för detalj- och översiktsplanering. Adelina har varit uppdragsledare och 

har gjort miljöbedömningar.  

 

Ida Gundersen, magisterexamen i miljö- och hälsoskydd, har erfarenhet både av 

att skriva MKB:er för blandade verksamheter samt av tillsyn på tillstånds- och 

anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Ida har handlagt MKB:n och gjort 

miljöbedömningar. 

 

Nathalie Jancsak, kandidatexamen i geologi, arbetar med MKB:er för väg- och 

järnvägsprojekt samt detalj- och översiktsplanering. Nathalie har handlagt MKB:n.  

 

Caroline Boström, jägmästare, har många års erfarenhet inom MKB, bland annat 

för detaljplaner, översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Caroline har 

granskat MKB:n. 

 

Namo Marouf är utbildad civilingenjör inom Samhällsbyggnad och hållbar 

stadsplanering och stadsutformning, och har i sitt yrkesliv specialiserat sig på 

frågor som rör social hållbarhet och stadsplanering. Namo har granskat delar av 

hållbarhetsaspekterna i MKB:n. 

 

Henrik Nordzell har masterexamen i nationalekonomi med miljöinriktning, samt 

agronomexamen med inriktning ekonomi, och har arbetat med samhälls-

ekonomisk analys och utvärdering inom miljöområdet, hållbarutveckling och 

förnybar energi. Henrik har granskat delar av hållbarhetsaspekterna i MKB:n. 
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Diarienr: Datum: 

KS 2017/00472 2021-11-01 

 

 

 Till remissinstanser enligt sändlistan 
 
 
 

SAMRÅD OM CENTRUMUTVECKLINGSPLAN 2050 –  
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS CENTRUM  
 
 
Förslag till fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum - Centrumutvecklingsplan 
2050 beslutad den 12 oktober 2021 är på samråd under perioden 1 november 2021 till 16 
januari 2022 
  
Centrumutvecklingsplan 2050 är en digital fördjupad översiktsplan och lämpar sig bäst att 
läsa i det digitala formatet. Ta del av planförslaget via länken: 
https://centrumutvecklingsplan2050.halmstad.se  
 
Den digitala fördjupade översiktplanen för Halmstads centrum kan även nås eller via 
kommunens hemsida www.halmstad.se. Här finns också en sammanfattning av planen och 
samtliga handlingar som pdf dokument. 
 
Centrumutvecklingsplan 2050 handlar om hur kommunens mark- och vattenområden i 
centrumområdet ska användas och visar på kommunens fysiska utveckling fram till år 2050.  
 
I inledande del beskrivs tre utvecklingsstrategier som ska genomsyra den fysiska planeringen 
i centrum: Variera - ett blandat centrum, Länka - ett nära centrum och Synliggöra - ett 
karaktärsrikt centrum.  
 
Planförslaget omfattar bland annat att mark för 3200 nya bostäder pekas ut, liksom olika typer 
av åtgärder för att klimatsäkra centrumområdet. Satsningar på grönytor och mötesplatser 
beskrivs också i planen. Vidare pekar planen ut stråk för alla transportslag med lägen för nya 
broar över Nissan och trygga förbindelser över eller under järnvägen.  
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Samråd för fördjupad översiktsplan för Halmstads centrum 
CENTRUMUTVECKLINGSPLAN 2050 
 

Remisstid: 1 november 2021 – 16 januari 2022 
Handläggare: Louise Järnek                                                          tel. 0766-96 13 56 
 
E-post: louise.jarnek@halmstad.se 
 
Svar senast 16 januari 2022 
 

 

Förslaget har godkänts för samråd av kommunstyrelsen 2021-10-12 §250 
 
Centrumutvecklingsplan 2050 är en digital fördjupad översiktsplan och lämpar sig bäst att 
läsa i det digitala formatet. Ta del av planförslaget via länken: 
https://centrumutvecklingsplan2050.halmstad.se  eller via kommunens hemsida 
www.halmstad.se. 
 
Samrådet omfattar även ”Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning” för den 
fördjupade översiktsplanen. Detta dokument är en del av den fördjupade översiktsplanen för 
centrum och finns tillgänglig där planen finns. 
 
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter och besvaras i en samrådsredogörelse. 
Planförslaget kommer att omarbetas inför nästa skede, granskningen, då planen ställs ut på 
nytt. Det är dock värdefullt om ni meddelar eventuella synpunkter redan nu i samrådet. 
 
Kan slutligt yttrande inte avges i tid önskas ett preliminärt yttrande (tjänsteperson, utskott, ej 
justerat protokoll etc). 
 

 

  
Svar ska vara inlämnat senast den 16 januari 2022 till kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 Halmstad. 

 
Om svar skickas med e-post: 
Välj ”Diarium KS” om ni har Outlook 
Övriga sänder e-posten till ”kommunstyrelsen@halmstad.se” 
Märk svaret ”Centrumutvecklingsplan 2050” 
 

 □  har inget att erinra mot föreslagen åtgärd 

 □  erinran enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet) 
  

 Ort: Ort: Ort: Ort: 

  
Namn: 

 
Namn: 

 
Namn: 

 
Namn: 

     

 Namnförtydligande: Namnförtydligande: 
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SÄNDLISTA CENTRUMUTVECKLINGSPLAN 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
HALMSTADS KOMMUN HALMSTADS KOMMUN 035-13 70 00 direkt@halmstad.se 
Box 153 Kyrkogatan 5    
301 05 Halmstad 302 42 Halmstad   
   Webbplats 
   www.halmstad.se 
Organisationsnr: 212000-1215    
 

 Datum 
2021-11-01 

 
Dnr 
KS 2017/00472 
 

         SAMRÅD OM CENTRUMUTVECKLINGSPLAN 2050 –  

         FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS CENTRUM  

 

Remisstid:  1 november 2021 – 16 januari 2022 

           

            Halmstads kommun skickar till: 

Remissinstanser internt: 

Barn- och ungdomsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
Fastighetsnämnden 
Hallands Hamnar AB 
Halmstads Flygplats AB 
Halmstads Energi och Miljö AB 
Destination Halmstad AB 
Hemvårdsnämnden 
Kommunala funktionsrättsrådet 
Socialnämnden 
Kommunala lantmäterimyndigheten 
Kommunala pensionärsrådet 
Kulturnämnden 
Laholmsbuktens VA 
Räddningsnämnden 
Teknik- och fritidsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Servicenämnden 
 
Remissinstanser exernt: 
Länsstyrelsen 
Region Halland 
Region Kronoberg     Forts. nästa sida 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post 
HALMSTADS KOMMUN HALMSTADS KOMMUN 035-13 70 00 direkt@halmstad.se 
Box 153 Kyrkogatan 5    
301 05 Halmstad 302 42 Halmstad   
   Webbplats 
   www.halmstad.se 
Organisationsnr: 212000-1215    
 

Laholms kommun 
Falkenbergs kommun 
Hylte kommun     
Ljungby kommun      
Hallandstrafiken 
Kulturmiljö Halland 
Högskolan i Halmstad 
Polismyndigheten 
LRF Halland 
Halmstads Naturskyddsförening 
 
 

 
            Länsstyrelsen i Halland skickar till: 

            Försvarsmakten 
Havs- och vattenmyndigheten   
Post- och Telestyrelsen 
Sjöfartsverket     
SGI 
SGU  
Skogsstyrelsen  
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Svenska Kraftnät 
Trafikverket 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Boverket  

 

              Kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar  

och enskilda i övrigt. 

Kommunen kommer att hålla samrådsförslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det 
och lämna synpunkter. Förslaget kommer att finnas väl synligt och tillgängligt på 
kommunens hemsida samt i rådhusets entré under hela samrådstiden.  
 
Där upptill kommer det finnas samrådstillfällen som är öppna för alla att få information och 
lämna synpunkter muntligt. Annonser i media och digitala kanaler kommer ytterligare att 
synliggöra att den fördjupade översiktsplanen för centrum är på samråd. För att nå 
näringslivet och samhällsföreningarna kommer särskilda tillfällen med information och 
möjlighet att ställa frågor att anordnas.  
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Arbetsordning för styrelsen i Laholmsbuktens VA AB 
Beslutad av styrelsen XX XX 2021 
 

§ 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.  

 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett 

betryggande sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.  

Styrelsen ska meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för 

styrelsens bedömning ska samlas in och rapporteras till styrelsen.  

 

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur den verkställande direktören handhar den 

löpande förvaltningen. Styrelsen ska årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen 

mellan styrelse och VD. 

 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.  

 

§ 2 Verkställande direktörens uppgifter 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 

och anvisningar. Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 

ska skötas på ett betryggande sätt.  

 

Den verkställande direktören får alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande 

uppgifter som berör den löpande förvaltningen. 

 

Styrelsen har utfärdat särskild instruktion om ansvar och befogenheter för verkställande 

direktören i bolaget (VD-instruktion)  

 

§ 3 Ordförandens uppgifter 
Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter som 

ankommer på den. Ordföranden ska se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och 

rationellt sätt.  

 

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser 

och i övrigt när så behövs. Ordföranden ska kalla till sammanträde om styrelseledamot eller 

VD begär det. 

 

Ordföranden ska se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.  

 

Ordföranden ska se till att ärenden är beredda på ett tillfredställande vis. 
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Ordföranden ska se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling 

och att samtliga ledamöter erhåller tillfredställande beslutsunderlag. 

Ordföranden ska bevaka att styrelsens beslut verkställs. 

 

Ordföranden ska i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter introduceras i bolagets 

verksamhet och styrelsens arbete. Ordföranden ska också i samråd med VD se till att nya 

styrelseledamöterna får adekvat utbildning om så behövs. 

 

Ordförande kan fatta beslut i brådskande ärenden som annars ankommer på styrelsen att 

besluta om i de fall styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets 

verksamhet. I sådant fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Samråd 

ska ske med VD. 

 

§ 4 Tid för styrelsesammanträden 
Styrelsen ska sammanträda minst 7 gånger per år vilka schemaläggs senast den 31 december 

varje kalenderår.  

 

§ 5 Kallelse till sammanträde 
Kallelse sker genom ordförandens försorg. VD svarar för att kallelse utskickas till ledamöter 

senast en vecka före sammanträdet. Till kallelsen ska fogas dagordning och beslutsunderlag.  

 

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska snarast anmäla detta till ordföranden 

eller till VD. 

 

§ 6 Dagordning 
Dagordning som ska bifogas kallelsen enligt § 5, ska innehålla följande: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Protokoll från föregående möte 

5. Information från VD 

6. Ekonomisk rapport  

7. Aktuella ärenden 

8. Övriga frågor 

9. Nästa sammanträde 

 

§ 7 Beredning av ärenden 
Ärenden bereds av ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden och VD i samråd 

eller av den eller de dessa bestämmer. Beredning ska genomföras på ett sådant sätt att 

beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som anges i § 5. 

I beslutsunderlaget som ledamöterna tillsänds enligt § 5 ska ärendet redovisas. Det ska framgå 

vilka problem och risker som kan finnas, vilket handlingsalternativ som står till buds och 

konsekvenserna av dessa samt ett förslag till beslut.  
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§ 8 Protokoll 
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. I protokollet ska de beslut som styrelsen har 

fattat antecknas. Dessutom ska särskilt antecknas om ledamot erhållit uppdrag att vidta viss 

åtgärd. 

Protokoll ska föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av 

styrelsen. Protokoll ska tillsändas ordföranden och justerare senast två veckor efter 

sammanträdet. Protokollet ska skickas till styrelsens ledamöter, bolagets ägare och revisorer 

efter justering. 

 

§ 9 Ekonomisk rapportering 
Styrelsen ska inför varje möte erhålla ekonomisk information innefattande intäkter, kostnader 

och resultat t o m senaste månadsskiftet. Utöver detta ska VD eller den VD utser redovisa 

tertial- och årsbokslut. VD undertecknar delårsrapport sedan den godkänts i styrelsen.  

 

§ 10 Ärenden på styrelsemöten 
Följande ärenden ska – om omständigheterna inte föranleder annat - behandlas vid nedan 

angivna sammanträden. 

 

Februarisammanträde:  

Beslut om årsredovisning. Information från revisorerna om resultatet av deras granskning.  

Styrelseutvärdering samt utvärdering av VD. 

  

Vårsammanträde:  

Beslut om delårsrapport per 30 april. 

 

Höstsammanträde:  

Beslut om delårsrapport per 31 augusti. Information om försäkringsfrågor samt uppföljning 

och genomgång av bolagets viktigare avtal.  

 

Novembersammanträde: 

Beslut om affärsplan och internkontrollplan för nästkommande år. Uppföljning av årets 

internkontrollplan.  

 

Avslutande sammanträde för året:  

Beslut om arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, instruktion för ekonomisk rapportering 

och attest- och utanordning samt fastställelse av sammanträdesdagar för det kommande året. 

 

§ 11 Offentlighet och sekretess 
Bolaget omfattas av bestämmelser i 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär 

att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordning om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget 

samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och 

sekretesslagen. 
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4(4) 
 

Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos 

bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer 

av aktiebolagslagen.  

 

VD uppdras att på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap offentlighets- och sekretesslagen 

med hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av styrelsens ordförande.  
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1(2) 
 

Instruktion för verkställande direktör (VD)  
i Laholmsbuktens VA AB 
Beslutad av styrelsen XX XX 2021 
 

Enligt 8 kap 29 § i aktiebolagslagen (ABL) ska VD sköta den löpande förvaltningen av 

bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.  

 

§ 1 Beslutanderätt 
Styrelsen beslutar i följande frågor. 

 

1.1 Fastställande av årsbokslut och årsredovisning. 

1.2 Fastställande av affärsplan med budget.   

1.3 Beslut om ändring i rätten att teckna bolagets firma samt fullmakter för att förfoga över 

bank- och plusgiromedel. 

1.4 Övriga frågor av stor betydelse för bolaget vilket bl.a. omfattar 

- Upptagande eller nedläggning av verksamhetsgren 

- Långsiktiga mål och planer 

- Avtal av stor betydelse med extern part 

- Väsentliga riktlinjer och anvisningar 

 

VD ska handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken bl.a. omfattar att 

 

- Leda och organisera bolagets verksamhet 

- Verkställa styrelsens beslut 

- Handhava och besluta kring alla typer av personalärenden 

- Fullgöra förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL,  

- Inom ramen för den löpande verksamheten ingå avtal där bolagets åtaganden inte 

överstiger 100 basbelopp eller annars är av principiell betydelse eller av större vikt 

- Ingå avtal och fullfölja beslut, inom ramen för av styrelsen beslutade investeringar 

- Företräda bolaget i alla mål och ärenden som faller inom dess ansvarsområde i 

rättsprocesser inkl. överklaga myndighetsbeslut 

- Tillämpa va-taxor, besluta om anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde, 

avtala angående anslutning till allmän va-anläggning för en fastighet utanför 

verksamhetsområde, föreslå att kommunerna upprättar ledningsrätt, servitut eller 

annan säkerhet för allmänna ledningar och vägar för bolagets verksamhet 

- Besluta om åtgärder vid särskilda omständigheter i dricksvattenförsörjningen  

- I övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande 

förvaltningen av bolaget. 

 

§ 2 Brådskande ärenden 
VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om i de 

fall styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. 

Samråd ska ske med ordföranden eller vid dennes förfall i tur och ordning 1:e vice ordförande 

eller 2:e vice ordförande. Styrelsen ska i dessa fall så snart som möjligt underrättas om 

åtgärden. 
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2(2) 
 

§ 3 Bokföring och medelsförvaltning 
VD ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.  

 

§ 4 Offentlighetsprincipen 
VD ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap offentlighets- och sekretesslagen med 

hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av styrelsens ordförande. 

 

§ 5 Underrättelse till styrelsens ordförande 
VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen 

tar ställning till viss fråga. 

 

VD ska utan dröjsmål underrätta styrelsen om behov av väsentlig förändring i bolagets 

organisation.  

 

§ 6 Ekonomisk rapportering 
Det åligger VD att vid varje styrelsesammanträde tillhandahålla en muntlig information i 

frågor som är av vikt för att kunna bedöma bolagets ekonomiska situation samt att följa av 

styrelsen beslutad instruktion för ekonomisk rapportering.  

 

§ 7 Beredning av ärenden 
VD ska i samråd med styrelsens ordförande, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden 

bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden 

 

§ 8 Affärsplan 
VD ska tillsända styrelsen förslag till affärsplan med budget för det kommande 

räkenskapsåret i så god tid att styrelsen kan fatta beslut om affärsplan med budget enligt 

tidsplaner fastställda av ägarna. 

 

§ 9 Kontroll och tillsyn 
VD ska i erforderlig omfattning utöva kontroll och tillsyn över bolagets personal. 

 

§ 10 Delegation 
VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan 

befattningshavare inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. 

Delegation ska vara skriftlig och beslut enligt delegation ska vara spårbara. VD får även inom 

ramen för sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda 

befogenheter utnyttjas.  
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Anmälningsärende 
Laholmsbuktens VA AB 
2021-12-06 
LBVAAB 2021/00009 

   

 
 

  

1(1) 
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 
035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Anmälningsärende 20 december 2021 

Laholmsbuktens VA ABs förslag till beslut 

Styrelsen för Laholmsbuktens VA AB har tagit emot anmälningsärendena.      

Sammanfattning av ärendet 

Följande anmäls till styrelsemöte 20 december 2021: 
Halmstads kommun 

 
1. Antagande av kommunfullmäktiges plan för olycksförebyggande verksamhet. 

Beslut i KS § 94 daterat 18 november 2021. 
2. Godkännande av kommunstyrelsens plan för klimatanpassning. 

Beslut i KS § 302 daterat 23 november 2021. 
3. Utvecklingsplan för Halmstads stränder. 

    Beslut i TFN § 156 daterat 15 november 2021. 
 
Ordförande 
4. Avtal angående personal som lånas ut till VAKA-gruppen daterat 8 november 2021 
5. Samrådsyttrande över detaljplan för del av Marbäck daterat 6 december 2021. 
 
Verkställande direktör 
6. Arkivredogörare svarat på enkät avseende arkivtillsyn daterad 9 november 2021.        
 
 

Ärende LBVAAB 2021/00009 

Beslutsinstans:  Laholmsbuktens VA AB 
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Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-11-18   1(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

KF § 94 Dnr KS 2021/00253  

 

Antagande av kommunfullmäktiges plan för 
olycksförebyggande verksamhet  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunfullmäktiges plan för olycksförebyggande 
verksamhet. 
 

Ärendet 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommuner i Sverige ta fram ett 
handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet, i syfte att skydda människors liv 
och hälsa, egendom och miljön samt åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 
  
Kommunfullmäktiges plan för olycksförebyggande verksamhet beskriver bland annat risker i 
kommunen som kan leda till en räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor. 
Underlaget till planen är en analys av identifierade risker, som ligger till grund för 
kommunens ambitioner för det fortsatta arbetet med olycksförebyggande verksamhet.  
Planen gäller för hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser, och ska 
vara styrande i planering, genomförande och uppföljning av kommunens 
olycksförebyggande verksamhet. Prioriterade delar ska arbetas in i nämnders/bolags 
planering genom ordinarie verksamhetsplaneringsprocess alternativt andra relevanta 
planer. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av planen. 
 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2021-11-02, KS § 273 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2021-10-19, KPLU § 124 
Kommunledningsförvaltningen i samråd med samtliga förvaltningar och bolag inom 
kommunkoncernen  
Halmstads Rådhus AB, 2021-06-17, HRAB § 55 
Socialnämnden, 2021-08-27, SN § 58 
Hemvårdsnämnden, 2021-08-30, HN § 97 
Destination Halmstad AB, 2021-09-01, DHAB § 66  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-09-01, UAN § 82  
Barn- och ungdomsnämnden, 2021-09-22, BUN § 108 
Halmstads stadsnät AB, 2021-09-23, HSAB § 48 
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-09-27, TFN § 116 
Laholmsbuktens VA AB, 2021-09-28, LBVA AB § 97 
Fastighetsnämnden, 2021-10-01, FN § 78 
Miljönämnden, 2021-10-01, MN § 65  
Servicenämnden, 2021-10-05, SE § 32 
AB Industristaden, 2021-05-31 
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Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-11-18   2(2) 
   

 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Halmstads Energi och Miljö AB, 2021-06-23  
Halmstad Business Incubator AB, 2021-06-28 
Valnämnden, 2021-07-26 
Halmstads Fastighets AB, 2021-09-20 
Halmstads Flygplats AB, 2021-09-24 
Räddningsnämnden, 2021-09-29 
Försvarsmakten, 2021-09-30 
Länsstyrelsen, 2021-10-01 
Trafikverket, 2021-09-27, TRV 2021-67591 
Laholms kommun, 2021-09-17  
Hylte kommun, 2021-09-09, KS § 151 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunfullmäktiges plan för olycksförebyggande 
verksamhet.  
 

Yrkanden 
Johnny Rosenberg Bodmar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
_______ 
 

Justeringsdag 

 

 

2021-11-22 

 

Sekreterare Eda Kalatch  

   

Ordförande Andreas Bergman 

 

   

Justerare Victor Rundqvist Lars Björk 
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Från: Eda Kalatch <eda.kalatch@halmstad.se> 
Skickat: den 22 november 2021 14:39 
Till: Eda Kalatch 
Ämne: Protokollsutdrag 2021-11-18 KF § 94 
Bifogade filer: Plan för olyckförebyggande verksamhet.pdf; Beslut-202100253-KS-§ 

94.pdf 
 
Hej,  
 
Vänligen se bifogat protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Halmstad 2021-11-18 § 94 avseende 
Kommunfullmäktiges plan för olycksförebyggande verksamhet med tillhörande bilaga.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Eda Kalatch 
Kommunsekreterare 
035-13 73 29 
 
Halmstads kommun 
Ledningsstöd, kommunledningsförvaltningen 
Besöksadress: Rådhuset Kyrkogatan 5 
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad 
www.halmstad.se 
 
www.facebook.com/halmstadskommun 
www.instagram.com/halmstadskommun 
 
På www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter och 
vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. 

529





 

Plan Halmstads kommunfullmäktige  
  
  
 
 

 
 

 

  

☒ Plan ☐ Riktlinje ☐ Rutin ☐ Handbok 

Diarienummer: 

 KS 2021/00253 

Dokumentnamn: 
Kommunfullmäktiges plan för olycksförebyggande verksamhet 

Framtagen av: 

☒ Avdelningen för ekonomi & 

upphandling 

☐ Avdelningen för ledningsstöd 

☐ HR-avdelningen 

☐ Tillväxtavdelningen 

☐ Kommun kationsavdelningen 

☐ Avdelningen för styrning & utveckling  

☐ Samhällsbyggnadskontoret  

☒ Kommunledningsförvaltningens stab 

Beslutad av: 

Kommunfullmäktige 

Giltighet: 

☐ Gäller från 

och med 
2021-11-18 

☐ Gäller till och 

med: 

☒ Gäller 

tillsvidare 

Gäller nämnder: 

☒ Ja  ☐ Nej 

 
Gäller styrelser: 

☒ Ja  ☐ Nej 
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Plan Halmstads kommunfullmäktige Sida 2 
  
  
 
 

Den senaste 10-årsperioden har befolkningen ökat med cirka 13 % vilket ger ett snitt på 1223 personer årligen. 
Kommunen har en stor inflyttning av permanentboende genom nybyggnation och fritidshus som omvandlas till 
permanentboende vilket innebär att befolkningen ökar i de flesta geografiska delar av kommunen.  

Fler kommer att födas än som avlider. En ökande livslängd och fler invandrare än utvandrare leder till en äldre 
befolkning och fler utrikesfödda.  

Halmstad är länets residensstad, vilket medför att Länsstyrelsen och Region Halland har sitt säte här. I 
kommunen finns högskola, länssjukhus, en garnison med bland annat luftvärnsregemente (Lv 6) och 
militärhögskola (MHSH) samt Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS).  

Halmstads kommuns näringsliv domineras av små och medelstora företag. Kommunen har inget dominerande 
företag och inte heller någon dominerande bransch. Istället är bredden mellan olika branscher stor. Dessutom är 
det stor arbetspendling både in och ut från kommunen men arbetspendling genom kommunen är också ganska 
omfattande 

Europaväg E6/E20 går genom Halmstads kommun. Det finns för närvarande tre trafikplatser som leder in mot 
centrum. En fjärde trafikplats är nu driftsatt vilket kommer att ge bättre möjligheter för transporter till exempel 
hamnen. Riksvägarna 25 och 26 samt länsväg 15 tillhör också vägar som går genom kommunen. Västkustbanan 
passerar kommunen och Halmstads tätort, Krösatågen ger tågförbindelse österut. Det finns kollektivtrafik både 
lokalt och regionalt. Halmstads Flygplats AB är ett kommunalt bolag. Flygplatsen ligger 2 km från centrum och 
är länets enda flygplats med reguljär linjetrafik och dagliga förbindelser till Stockholm. Hamnen i Halmstad, som 
ägs av kommunen, fungerar som en viktig omlastningsterminal för gods som fraktas till sjöss, på väg och järnväg.  

Åarna Nissan, Suseån och Fylleån rinner genom Halmstads kommun, där Nissan och Fylleån mynnar ut i havet. 
Framför allt Nissan och Suseån är känsliga för översvämningar. I sammanhanget behöver också förändringar i 
klimatet och ökade flöden vid översvämningar beaktas vad gäller framkomlighet och möjlighet att bedriva 
räddningsinsatser.  

3. Styrning av skydd mot olyckor 
Kommunfullmäktige i Halmstads kommun har antagit handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet 
2021-11-18. Det antagna handlingsprogrammet ersätter tidigare handlingsprogram för förebyggande verksamhet 
samt räddningstjänst som antogs av kommunfullmäktige 2016-05-17. 

Kommunledningsförvaltningen har ansvarat för att driva arbetet med handlingsprogrammets förebyggande delar 
tillsammans med representanter från kommun koncernens övriga förvaltningar och bolag.  

Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för den förebyggande delen, Plan för olycksförebyggande 
verksamhet.  

Räddningsnämnden fastställer handlingsprogram för den operativa delen, Plan för operativ räddningstjänst.  

Inför fastställande av handlingsprogrammets båda delar har samverkan och remittering till följande aktörer skett; 
polisen, försvarsmakten, trafikverket, länsstyrelsen Halland, region Halland, räddningstjänsten Väst, Laholms 
kommun, Hylte kommun och Falkenbergs kommun. 

Utvärderingen av hur vi rör oss mot satta ambitioner görs av kommunstyrelsen förvaltning via uppföljningar av 
andra relevanta planer årligen.  
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4. Risker  
Beskrivningen av risker i plan för olycksförebyggande verksamhet redovisas på en övergripande nivå samt med 
beskrivning av respektive olyckstyp.  
 

4.1 Övergripande 
Riskbilden inom Halmstads kommuns geografiska ansvarsområde är både komplex och förändrar sig ständigt. 
Inom det geografiska området finns skog, hav, flertalet sjöar och vattendrag, men även omfattande 
höghusbebyggelse, stora industrier och stora publika anläggningar samt militär verksamhet. Europaväg E6/E20, 
riksvägarna 25 och 26 samt länsväg 15 tillhör de större vägarna som går genom kommunen. Västkustbanan går 
igenom kommunen och Halmstads tätort, Krösatågen ger tågförbindelse österut. Det finns kollektivtrafik både 
lokalt och regionalt. Halmstads flygplats ligger 2 km från centrum och är länets enda flygplats med reguljär 
linjetrafik och dagliga förbindelser till Stockholm. Hamnen i Halmstad, som ägs av kommunen, fungerar som en 
viktig omlastningsterminal för gods som fraktas till sjöss, på väg och järnväg. Sedan något år tillbaka finns även 
en färjelinje mellan Halmstad och Grenå i Danmark. I länet finns Ringhals kärnkraftverk som vid en kärnteknisk 

olycka kan utgöra fara för liv och hälsa samt miljön. 

Flera vattendrag i kommunen, framför allt Nissan och Suseån, är känsliga för översvämningar. Halmstads 
kommun är ett identifierat område enligt översvämningsdirektivet och förordningen (2009:956) om 
översvämningsrisker. 

Förtätning av centrala Halmstad ökar komplexiteten på flera sätt. Räddningsinsatser i höga hus är alltid svårare 
än i lägre hus. Fler människor på mindre yta skapar ökade trafikproblem, vilket i sin tid skapar svårigheter för 
räddningstjänsten att komma fram i händelse av olycka. Det påverkar tydligt räddningstjänstens så kallade 
respons respektive insatstid. 

Inom det geografiska området finns både stadsbebyggelse och flera tätorter vilka innebär en differentierad och 
komplex riskbild. Det finns en hög andel äldre invånare, vilka är högt representerade av de som skadas eller 
avlider till följd av bränder. Även sociala risker med koppling till segregation och ojämlikhet i levnadsvillkor finns 
inom kommunens geografiska område och behöver beaktas. 

Några av de mest framträdande förhållandena som identifierats kunna leda till stora eller komplexa olyckor är:  

 Industrier som klassas som farlig verksamhet enligt LSO. 

 Omfattande mängder av transporter av farligt gods där verksamheterna många gånger pågår i eller i närheten 
av tätbebyggda områden.   
 

 Klimatpåverkan ökar sannolikt riskerna;  
o för såväl fler som torra perioder och därmed ökad risk för bränder i skog och mark,  
o fler och kraftigare stormar ökar riskerna för stormskador av olika slag,  
o återkommande höga flöden i vattendrag medför ökade risker för översvämning och skred,  
o höjd havsnivå ökar riskerna för eroderade stränder och översvämning i stora delar av centrala 

Halmstad liksom viktig infrastruktur såsom motorväg, järnväg, kraftsystem och internet med mera. 

 Inom kommunens geografiska område finns ett antal anläggningar där det tidvis vistas många människor där 
en brand kan få stora konsekvenser för människors liv och hälsa.  

 
För hela perioden 2011-2020 (10 år) noteras totalt 9984 händelser som klassats som räddningsinsats enligt LSO. 
Detta ger ett snitt på 998 händelser per år. Dock har vi haft en tydligt ökande trend från 850 händelser 2011 till 
över 1100 under 2020. Flest hade vi 2018 med drygt 1300 under ett enskilt år. 
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Huvuddelen av de mer allvarliga händelserna såsom bränder i byggnad och bränder ute inträffar under sen 
eftermiddag och kväll medan trafikolyckorna är mer frekventa under rusningstrafik på morgon respektive sen 
eftermiddag. 

Utav byggnadsbränderna utgör bostadsbränderna ungefär 50 % medan allmän verksamhet ligger på ca 20 %, 
industri på 10 % och övriga verksamhet 20 %. Det sistnämnda inkluderar återvinningsindustrin. 

Man kan ytterligare tydliggöra detta genom att belysa att bostadsbränderna har en tydlig ansamling till tider då vi 
lagar mat, medan bränder i gräs sker efter skoltid och innan kvällsdaggen sätter in, det vill säga mellan 16-19. 
Fordonsbränder sker vanligen med en topp mellan 23 och 02 och ofta mot helg. Automatiska brandlarm sker 
vanligen på vardagar dagtid. 

Kort och gott, olyckor sker vanligen i hem och fritidsmiljö, vilket vanligen är sen eftermiddag, kväll och helg. 

Ca 1/3 av räddningsinsatserna utgörs av en brand. Av dessa cirka 330 bränder årligen utgör bränder i byggnader 
omkring 130 stycken och bränder i annat omkring 200 stycken. Huruvida det är en torr eller blöt vår och 
sommar påverkar tydligt bränder i annat såsom gräs- skog- och mark. 

Vid en jämförelse för brand i byggnad i stort med snittet för större kommuner ligger Halmstad relativt högt. Går 
vi djupare på detta noterar vi att bostadsbränderna ligger i nivå med snittet för större städer medan bränder i 
allmän verksamhet ligger något högt och vid övrig verksamhet mycket högt. Allmän verksamhet påverkades 
tydligt 2018 av det stora antalet bränder på skoltoaletter detta år. Att övrig verksamhet ligger högt beror på ett 
stort antal insatser med koppling på återvinningsindustrin. 

Flertalet av bränderna har inträffat i bostäder och den vanligaste orsaken till bostadsbränder har varit glömd spis. 
Här har vi också sett en tydlig ökning under perioden medan man kan se en minskning av de eldstadsrelaterade 
bränderna.  

Antalet av transporterade med ambulans har minskat de senaste åren. Antalet trafikolyckor har under en lång tid 
ökat men har det senaste året haft en vikande trend. Framöver kan vi ändå anta att antalet olyckor i stort också 
ökar med en ökande befolkning i stort.  

 

4.2 Beskrivning av olyckstyp 

Brand i byggnad 
Brand i byggnad är en olyckstyp som delas in i olika undertyper av olyckor som, inom Halmstads kommuns 
geografiska område, varierar stort avseende hur ofta de sker och med vilka konsekvenser till följd. Under den 
senaste tioårsperioden har det inträffat cirka 130 bränder i byggnad per år, vilket är högre än snittet för större 
städer i Sverige de senaste 10 åren. Antalet bränder i byggnader har ökat tydligt de senaste fem åren. 

De flesta bränder i byggnader inom kommunens geografiska område inträffar under vinterhalvåret, och under 
eftermiddagar och kvällar då de flesta är hemma i sina bostäder. 

Inom ramen för framtidsarbetet i Halmstad och ÖP 2050 finns långtgående planer på utbyggnad av såväl 

bostadsområden som verksamhetsområden i Halmstad.  

Brand i bostad 
Flertalet av bränderna sker i bostäder och den vanligaste orsaken till bostadsbränder är glömd spis där det även 
syns en tydlig förskjutning av brandorsaker från eldstadsrelaterat till köks relaterade bränder. 
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Bränder i lägenheter är mer vanligt förekommande än villabränder. Däremot är det mer vanligt att personer 
omkommer i villabränder än lägenhetsbränder i Halmstad. 

En stor andel av de som skadas eller avlider till följd av bränder tillhör en tydlig riskgrupp; äldre, dementa, 
funktionsnedsatta samt sociala problem i kombination med till exempel rökning och alkohol. 

Brand i vårdmiljö 
Bränder vid olika former av vårdinrättningar är sällsynta men det förekommer att personer avlider eller skadas till 
följd av brand. Under de senaste 20 åren har det endast vid ett tillfälle omkommit en person på ett vårdboende i 
Halmstads kommun. 

Brand i skola eller förskola 
Bränder i skolor och förskolor har ökat den senaste tioårsperioden och ligger något över riksgenomsnittet. Dessa 
bränder är ofta avsiktliga och inträffar mer frekvent på dagtid och lunchtid. Däremot uppkommer de mer 
allvarliga och omfattande skolbränderna på sen kväll och förnatt, vanligtvis helger. 

Brand i allmänna verksamheter såsom handel, hotell, restaurang och danslokal 
Bränder i allmänna verksamheter vilket även inkluderar skolbyggnader utgör omkring 20 % av 
byggnadsbränderna. Här utgör anlagd brand den enskilt vanligaste orsaken likt skolor. Ingen har omkommit till 
följd av brand i denna typ av byggnad de senaste 20 åren i Halmstad. 

Brand i industri 
Bränder i industrin är till antalet relativt få. En uppgång noterades 2007 och sedan dess ligger Halmstads 
kommun något högre än snittet för större städer i Sverige. Vid denna typ av bränder har ingen omkommit de 
senaste 20 åren, däremot utgör denna kategori just den händelsetyp där stora egendomsskador och stora 

samhällskonsekvenser kan följa. Bränder kopplat till återvinningsindustrier har inträffat de senaste åren som 
riskerar få stora miljö- och samhällskonsekvenser. Vid släckning kan miljökonsekvenser uppstå i form av 
kontaminerat släckvatten.  

4.3 Brand utomhus  

Brand i skog eller mark 
Skogsbränder kan uppstå vid längre perioder med höga temperaturer och torka. Vid extrem torka kan det finnas 
en ökad risk för bränder genom åsknedslag, gnistor från arbetsredskap vid avverkning eller den mänskliga 
faktorn, till exempel engångsgrillar. En skogsbrand kan sprida sig snabbt.  

Halmstads kommun består av stora skogsområden, främst i kommunens ytterområden. För räddningstjänsten 
kan skogsbränder innebära ett tidsmässigt långt och resurskrävande släckningsarbete. Verksamhet inom flertalet 
förvaltningar och bolag kan påverkas. Evakuering av bostadshus och fastigheter som inhyser samhällsviktig 
verksamhet samt skolor kan bli aktuell.  

Brand i fordon 
Bränder i fordon har tydligt ökat de senaste åren. Bedömningsvis utgör den absoluta majoriteten av dessa någon 
form av koppling till kriminalitet. Huvuddelen av dessa bränder inträffar i socioekonomiskt svaga områden i 
Halmstad. Bränderna skapar otrygghet i dessa områden och vid släckning uppstår miljökonsekvenser i form av 
kontaminerat släckvatten.  

Nya bränslen i fordon såsom gas och el utgör i sig en ny och särskild risk i samband med fordonsbränder i 
tätbebyggt område. De senare åren har omkring 70 fordonsbränder per år hanterats. Detta har genererat skador 
på drygt 100 fordon per år i Halmstads kommun. 

538



 

Plan Halmstads kommunfullmäktige Sida 6 
  
  
 
 

4.4 Trafikolycka 
Trafikolyckor är en vanligt förekommande olyckstyp och det inträffar regelbundet olyckor med svåra 
personskador och dödsfall inom kommunen. Antalet trafikolyckor har ökat från omkring 125 till närmare 200 
per år under den senaste tioårsperioden. Trafikolyckor med dödlig eller allvarlig utgång visar en minskande trend. 
Däremot ligger antalet omkomna och skadade på en relativt konstant nivå under perioden. Cirka 2-3 omkomna 
per år de senaste 10 åren. Kommunen är ansvarig för trafiksäkerheten på kommunalt vägnät där högsta prioritet 
är att förebygga dödliga och allvarliga olyckor. Även på det statliga vägnätet där de allra flesta dödliga och 
allvarliga olyckorna sker, är kommunen drivande för att exempelvis olycksdrabbade korsningar på det statliga 
vägnätet byggs om. 

Trafikolycka, personbil 
Huvuddelen av olyckorna utgörs av singelolyckor med personbilar inblandade. Närmare 30 % av olyckorna sker 
på motorväg E6 genom kommunen. Övriga olyckor sker på vägar där staten är väghållare samt större leder inne i 
centrala Halmstad. 

Trafikolycka, tunga fordon 
Det senaste tio åren har antal olyckor med tunga fordon ökat, från cirka 10 till omkring 20 per år. Ny 
hamnförbindelse med omfattande lastbilstransporter har tillsammans med en i övrigt ökande transportmängd 
med tunga fordon genom Halmstad kommun medfört fler olyckor med tunga fordon. Huvuddelen av olyckorna 
med tunga fordon sker på motorväg E6 genom Halmstad samt riksvägarna och de större trafiklederna i centrala 
Halmstad. Olyckor med tunga fordon innebär ofta ökade risker för personskador, särskilt vid kollision med 
fotgängare, cyklister eller personbilar. Olyckor med tunga fordon medför även ökade risker för läckage av bränsle 
i form av diesel, vilket i sig är tydligt miljöskadligt. 

Det sker även transporter av farligt gods med tunga fordon i och genom Halmstad. Av de knappt tio olyckor 
som skett med farligt gods inblandat de senaste tio åren, har huvuddelen skett på motorväg E6. Olyckor med 
tunga fordon innebär ofta längre tid för bärgningsarbete, vilket ofta innebär längre tid för köbildning på grund av 
avstängd väg. Därmed även ökad risk för sekundärolyckor.  

Sammantaget bedöms risken för olyckor med tunga fordon inkluderat farligt gods öka i takt med en större stad, 
ökat antal transporter och ökad trafikintensitet.  

Spårtrafikolycka 
Olyckorna är få då relativt få plankorsningar med järnväg finns inom kommunen. Olyckor med spårtrafik i 
kombination med påkörd person blir ofta mycket allvarliga och med dödlig utgång. Den enskilt vanligaste 
händelsetypen med koppling på spårtrafik är hot om suicid, vilket ofta förekommer där barriärer såsom järnväg 
bryts av väg eller bro. En enskild plankorsning svarar för ett relativt stort antal olyckstillfällen, vilket är 
korsningen Linnégatan och Västkustbanan i centrala Halmstad. 

Flygolycka 
I kommunen finns en civil och militär flygplats med frekvent flygverksamhet. I samband med denna verksamhet 
kan en olycka inte uteslutas även om sannolikheten är låg. Dock kan en olyckshändelse leda till betydande 
konsekvenser. Risken för denna typ av händelse behöver beaktas. Den kommersiella flygplatsen har en egen 
räddningsorganisation enligt krav från Transportstyrelsen.   

Fartygsolycka 
I kommunen finns en hamn där frekvent fartygstrafik förekommer. Olika typer av fartyg som förekommer är 
företrädelsevis bulk, container och biltransporter. Det finns också ett passagerarfartyg som trafikerar mellan 

Halmstad och Grenå i Danmark. I samband med denna verksamhet kan en olycka inte uteslutas även om 
sannolikheten är låg. Dock kan en olyckshändelse leda till betydande konsekvenser. Risken för denna typ av 
händelse behöver beaktas. 
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4.5 Olycka med farliga ämnen 

Utsläpp farligt ämne 
En olycka med farliga ämnen kan ske i industrin, flygtrafiken, båttrafiken, vägtrafiken eller tågtrafiken. Primärt 
fraktas farliga ämnen som gods med fartyg, tåg och lastbil. Med farliga ämnen avses ämnen som är farliga genom 
att det kan vara till exempel frätande, brandfarlig eller explosiva. Farliga ämnen består av kemiska, biologiska, 
radiologiska, nukleära, och explosiva sammansättningar av olika ämnen.  

Halmstads kommuns geografiska placering innebär exponering för ett stort antal transporter av farligt gods på 
vägar, järnväg och sjötransporter. I kommunen finns anläggningar som bedriver farlig verksamhet och som 
använder farliga ämnen. Det går även en stor naturgasledning genom kommunen till vilken även ett gaslager är 
kopplad.  

Utsläpp av farliga ämnen och olyckor med farligt gods (inkluderat släckvatten efter brand) varierar utifrån 
ämnestypen, var det inträffar och väderförhållanden. Konsekvenserna kan vara fara för liv och hälsa, egendom. 
För miljön kan föroreningar orsakas i grundvattentäkter, utslagning av reningsprocesser i avloppsreningsverk 
eftersom den biologiska reningen är sårbar och känslig.  
 
Längs kommunens kust fraktas stora mängder gods på fartyg genom Kattegatt till och från oljehamnar i 
Östersjön. Även i kommunens hamn förekommer hantering av olika former av farligt gods och oljetransporter. 
Denna hantering kan resultera i oljeutsläpp vid antingen kollisioner eller grundstötningar. Olja läcker då ut för att 
senare nå land, där oljan utgör en fara för liv och hälsa samt miljön. Oljeutsläpp medför skador både med kort- 
och långvarig påverkan på den marina miljön och dess djur- och växtliv. 

 

4.6 Naturolycka 

Översvämning  

En översvämning kännetecknas av att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller 
hav. Markområden som normalt inte gränsar till vatten kan drabbas av översvämning på grund av häftigt regn.  

Kommunens vattendrag drabbas regelbundet av höga vattennivåer eller översvämmas på grund av regn och 
hårda vindar. Andra typer av översvämningar förekommer sällan.  

Den geografiska placeringen av en översvämning påverkar konsekvenserna i stor utsträckning. När 
översvämningar sker på ytor med samhällsviktig verksamhet eller ytor med bebyggelse blir konsekvenserna 
omfattande. Framkomligheten och driften av den samhällsviktiga verksamheten begränsas eller avbryts vilket kan 
påverka människors liv och hälsa. Översvämmade byggnader ger ekonomiska samt sanitära konsekvenser för den 
enskilde och drabbad verksamhet. Stabiliteten i slänter sjunker i samband med att vattnet drar sig tillbaka, vilket 
ökar risken för ras och skred på grund av att erosion kan uppstå. Kvalitén på dricksvattnet kan försämras i 
samband med översvämningar. Översvämningar i förorenade områden resulterar troligtvis i att föroreningen 
sprids, vilket ger negativa konsekvenser i miljön. Halmstad är utpekat i översvämningsförordningen som ett 
område med betydande översvämningsrisk. Översvämningar bedöms ge omfattande konsekvenser.  

Ras eller skred 
I Halmstad har en större skredriskkartering genomförts i mitten på 1990. I kommunen finns det flera ställen som 
är känsliga, bland annat områden i Snöstorp, Åled, Getinge, Trönninge och Sennan. 
  

Storm 
Halmstads kommuns geografiska läge innebär att västliga och sydvästliga vindar kan förväntas leda till kraftiga 
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väderrelaterade påfrestningar. Det finns varningsdefinitioner för en storm; gul, orange och röd. Röd varning 
förväntas ge störst konsekvenser. En storm kan förutom vind också föra med sig nederbörd i olika former. 
Stormar av olika klasser inträffar varje år i kommunen. De senaste åren har stormar av gul och orange nivå varit 
mest förkommande. Konsekvenserna av en storm kan variera från lindriga till omfattande. I kommunens inland 
och landsorter drabbas den enskilde i större utsträckning än i centralorten. Framkomligheten kan vara begränsad 
av nedfallna träd och andra lösa föremål. Kraftigare stormar kan medföra elavbrott, telekommunikationsavbrott 
och nedfallna träd som förhindrar framkomligheten. Detta kan leda till risk för liv/hälsa om till exempel 
hemsjukvården inte kommer fram. Vägar och järnvägar påverkas med störningar i transportsektorn som följd.  

Den samhällsviktiga verksamheten som är mest utsatt vid en storm är i det inledande skedet vård och omsorg. 
Andra förvaltningar och bolag kan drabbas av hög arbetsbelastning under och efter händelsen. Svårigheter vid 
uppröjningsarbetet efter en storm kan göra att det tar tid att reparera skadade elledningar som försörjer 
samhällsviktig verksamhet.   

Skyfall 
Minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm nederbörd på en minut karaktäriserar ett skyfall. Skyfall 
med nederbörden över 90 mm anses vara extrema. Skyfall inträffar vanligtvis under sommarperioderna då dessa 
är varmare. I takt med klimatförändringarna ökar risken för skyfall. De extrema mängder vatten som skyfall för 
med sig skapar översvämningar i framför allt bebyggelser med stora hårdgjorda ytor. Skyfall kan generera höga 
flöden i kommunens vattendrag, då vattnet söker sig till dessa. Konsekvenserna av översvämningar och höga 
flöden är främst påverkan på samhällets funktionalitet och skador på egendom/miljö.  

Skyfall kan göra att stabiliteten i slänter sjunker i samband med att vattnet drar sig tillbaka, vilket ökar risken för 
ras och skred på grund av att erosion kan uppstå.  

Kvaliteten på dricksvattnet samt avloppsvattenreningen kan försämras i samband med översvämningar 
respektive kraftig nederbörd, vilket kan ge störningar i sanitet och hygienförutsättningar. Detta kan orsaka 
smittspridning såväl för den enskilde som för den verksamhet som bedriver samhällsviktig verksamhet. 

Värmebölja 
SMHI definierar värmebölja som en sammanhängande period på minst 5 dygn i sträck då dygnets 
maximitemperatur varje dag det är minst 25°C. Den faktiska och upplevda värmen kan göra att det finns en 
upplevd värmebölja trots att SMHI:s kriterier inte är uppnådda. 

Under de senaste åren har kommunen haft såväl kalla som varma somrar. Det finns en medvetenhet om att 
värmeböljor kan komma att inträffa årligen i takt med klimatförändringar.  

Värmeböljor får betydande konsekvenser eftersom de påverkar människors liv och hälsa. Vid en värmebölja 
kan det bli begränsad dricksvattentillgång eftersom behovet överstiger kapaciteten. Längre perioder av 
höga temperaturer kan orsaka olika hälsoproblem, allt från milda besvär till ökad dödlighet. 

Andra konsekvenser som kan uppstå vid värmeböljor är;  

 ökad smittorisk, 

 ökad belastning på teknisk infrastruktur, el, transport, dricksvatten och IT-komponenter, 

 problem med djurhållning, 

 störningar i livsmedelsproduktionen, 

 skogsbränder, 

 ras- och skred, 

 skadad vattentäkt på grund av ökat vattenuttag. 
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Torka 
Torka är en period som orsakas av lägre nederbörd än normalt. Torka kan uppstå vid olika årstider, men 
framförallt på sommaren kan torka uppstå vid ovanligt varmt väder och när det inte regnar tillräckligt. Torka ger 
ökad risk för; 

• störningar i livsmedelsproduktionen, 

• erosion och översvämning vid stora mängde nederbörd/skyfall,   

• avrinningen av vattenmängden ter sig annorlunda, 

• skadade eller förstörda vattentäkter, 

• bränder, primärt skogsbränder och gräsbränder. 

För kommunala verksamheter blir konsekvenserna som störst i vård och omsorgsverksamheterna samt inom 
vatten- och avlopp.  

4.7     Drunkning  
Hur många som förolyckas vid vattenaktivitet varierar från år till år, främst beroende på hur bra sommarvädret 
har varit. I Sverige drunknar cirka 100 personer varje år enligt Svenska livräddningssällskapets statistik för 
drunkningsolyckor. I Halmstads kommun drunknar i snitt en person per år. Det är fler män än kvinnor som 
drunknar och i Halmstad är åldern på de som drunknar lägre än riksgenomsnittet.  
 
Halmstads kommun har en lång kuststräcka med tidvis förrädiska strömmar, flera åar och sjöar med närhet till 
bad, fiske och vattenaktiviteter. Dessutom finns flera badanläggningar. Simkunnigheten hos flera grupper i 
samhället är bristfällig. Simkunnighet är den kanske viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. En annan viktig 
faktor är nykterhet och användande av rätt skyddsutrustning vid vattenaktivitet. 

 
Sandstranden vid Tylösand och Frösakull är bland Sveriges absolut populäraste stränder med uppemot 30 000 
badande en solig sommardag. Utöver dessa finns flera andra välbesökta stränder i kommunen. Vid en del av dem 
är det tillfälligtvis svåra strömförhållanden i vattnen. Några av stränderna i Halmstad är under sommarmånaderna 
bevakade av Livräddarna i Tylösand. 

4.8 Pågående dödligt våld (PDV) 
Attentat, som ofta benämns pågående dödligt våld i publik miljö (PDV-händelse), är ett begrepp som rymmer 
händelser, inklusive terror, där det gemensamma består i att en eller flera gärningspersoner genomför ett attentat 
med livsfarligt våld. Vid ett attentat kommer händelsen och situationen sannolikt vara svår att tolka, eftersom 
den kraftigt avviker från det normala och vardagliga. En oklar lägesbild och en upplevd kaotisk situation medför 
att prioriteringar, snabba beslut och agerande kan bli en utmaning. Denna typ av händelse är ovanlig men kan 
leda till en situation med flera dödade och skadade. 
 

4.9    Suicid 
Suicid och/eller försök till suicid är ett samhällsproblem som orsakar mycket lidande hos drabbade och deras 
anhöriga samt kostar samhället stora resurser. Suicid innebär en avsiktligt självdestruktiv handling som leder till 
döden. Det kan liknas vid ett psykologiskt olycksfall, där individen hamnat i en situation som just då framstår 
som omöjlig att förändra.  
Varje år tar cirka 1 300 personer sitt liv i Sverige och inom region Halland har vi ett snitt på 14,8 fullbordade 
suicid per 100 000 invånare de senaste fem åren. Då suicid dyker upp inom olika olyckskategorier är det relativt 
svårt att på lokal nivå få en helhetsbild. Räddningstjänsten får i sin statistik enbart den del som räddningstjänsten 
larmas ut till. Med utgångspunkt från det regionala snittet bör Halmstad ha omkring 14,8 fullbordade suicid per 
år. Det är övervägande antal män som tar sitt liv. I kommunen är vissa geografiska platser mer frekvent  
förekommande vid suicid och suicidförsök. Vanligt förekommande platser är där barriärer bryts, till exempel där 
väg korsar järnväg eller där vägbro går över annan väg eller järnväg. 

542



 

Plan Halmstads kommunfullmäktige Sida 10 
  
  
 
 

5. Värdering  
Halmstads kommun bedriver ett systematiskt riskhanteringsarbete som omfattar förebyggande arbete inom alla 
de områden där risker identifierats. Flertalet förebyggande åtgärder hanteras i det kommunala linjearbetet och 
omhändertas i de olika nämndernas planer.  

Antalet bränder i bostäder har ökat tydligt de senaste fem åren och Halmstads kommun ligger högre än snittet i 
Sverige. Halmstads kommun behöver arbeta förebyggande och systematiskt för att minska den trenden.  

Det finns områden där samverkan sker och behöver utvecklas med andra myndigheter och organisationer för att 
förhindra och förebygga suicid och pågående dödligt våld. Pågående dödligt våld är ovanligt och den faktiska 
risken bedöms som låg men då konsekvenserna kan bli omfattande är det viktigt med en bred kunskap inom 
kommunkoncernen kring hantering.  

Antalet trafikolyckor ligger på en fortsatt hög nivå även om det senaste året visat en positiv nedåtgående trend. 
Halmstads kommun behöver fortsätta det förebyggande arbetet och utveckla samverkan med andra aktörer för 
att minska antalet trafikolyckor inom det geografiska områdesansvaret.  

Halmstad är en kustkommun med såväl lång kuststräcka som sjöar och ett flertal vattendrag. Det föranleder 
behov av ett fortsatt systematiskt arbete för att förebygga och minska risken för drunkningsolyckor.  

Kustkommuner är också extra känsliga för klimatförändringar. När samhället utvecklas behöver vi i planeringen 
ta hänsyn till risk för översvämning och skyfall för att på så sätt minska risken för olyckor. På strategisk nivå 
bedrivs ett omfattande klimatanpassningsarbete där planer med förebyggande insatser tagits fram.  

Suicid och/eller försök till suicid är ett samhällsproblem som orsakar mycket lidande hos drabbade och deras 
anhöriga samt kostar samhället stora resurser. Suicid innebär en avsiktligt självdestruktiv handling som leder till 
döden. Varje år tar cirka 1 300 personer sitt liv i Sverige och inom region Halland har vi ett snitt på 14,8 
fullbordade suicid per 100 000 invånare de senaste fem åren. 

6. Ambitioner 
De ambitioner kommunen beslutat om är; 

 minska antalet bränder i byggnader, 

 utöka kommun koncernens kunskap och organisatoriska förmåga kring pågående dödligt våld, 

 fortsätta minska antalet trafikolyckor inom kommunens geografiska områdesansvar, 

 minska antalet drunkningsrelaterade olyckor, 

 öka vår förmåga att hantera klimatförändringarnas effekter,  

 stärka arbetet med suicidprevention. 
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7. Förebyggande – förmåga och verksamhet 

7.1. Tillsyn 
Räddningstjänstförvaltningen i kommunen ansvarar för kommunens tillsyn av den enskildes skyldigheter i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. Behörig att utföra tillsyn är räddningschef eller dennes delegerade utsedda 
medarbetare. Myndighetsbeslut får normalt fattas av delegerad tillsynsförrättare efter kontrasignering av kollega. 
Myndighetsbeslut av mer omfattande karaktär får fattas av räddningschef, ställföreträdande räddningschef samt 
avdelningschef för den förebyggande verksamheten där tillsynen är sorterad. Kommunen ställer höga krav på att 
de som arbetar som tillsynsförrättare har kompetens kring byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd, 
farlig verksamhet och relevant lagstiftning för att denne ska kunna motivera och förklara upptäckta brister och 
beslut på ett tydligt och pedagogiskt sätt för den enskilde som blir föremål för en tillsyn. Närmare beskrivning av 
resurser och kompetens för verksamheten återfinns i räddningstjänsten tillsynsplan och utförlig beskrivning av 
hur beslutsfattandet sker återfinns i räddningstjänstens delegationsordning. 

Tillsynen är ett viktigt verktyg för att åstadkomma ett skäligt brandskydd och för att säkerställa att de 
verksamheter som klassas som farlig verksamhet har en tillräcklig förmåga att göra effektiva inledande åtgärder 
när det inträffar en olycka eller ett tillbud vid anläggningen. Tillsynen av den enskildes brandskydd syftar till att 
kontrollera att byggnader och anläggningar lever upp till kraven i regelverken, både avseende byggnadstekniskt 
brandskydd och organisatoriskt brandskydd.  

Verktyget tillsyn ska framförallt användas för att säkerställa brandskyddet på sådana byggnader och anläggningar 
där en eventuell brand kan få stora konsekvenser avseende människors liv, hälsa, egendom och miljö. Utöver de 
byggnader och anläggningar som återfinns i MSB:s föreskrifter ska tillsyn göras där stora risker föreligger, 
erfarenheter från både nationell och lokal nivå bör ligga till grund för urval. Industrier är ett exempel på objekt 
som behöver bedömas utifrån den verksamhet som bedrivs och vilka konsekvenser en brand eller annan olycka i 
den aktuella byggnaden eller anläggningen skulle kunna medföra. Tillsyn av anläggningar som beslutats omfattas 
av skyldigheterna i LSO 2 kap. 4 § ska genomföras minst vart tredje år. Hur ofta tillsyn av den enskildes 
skyldigheter ska genomföras ska bero på typen av objekt och erfarenhet från tidigare tillsyn. Erfarenheter från 
räddningsinsatser är också ett viktigt urvalskriterium för tillsyn och det ska läggas ett särskilt fokus på att få 
denna erfarenhetsåterföring mellan den operativa verksamheten och den förebyggande för att öka skyddet i vår 
kommun. 

7.2. Stöd till den enskilde  
Intentionen i lagstiftningen är att den enskilde själv utifrån sina förutsättningar ska hantera sina risker. 
Kommunens skyldighet är att stödja och underlätta för den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs 
genom att informera och utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra 
om riskerna. Viktiga målgrupper för det arbetet är fastighetsägare, verksamhetsutövare, barn- och skolungdomar 
samt kommunens anställda. 

Som underlag för arbetet har räddningstjänstförvaltningen upprättat en informationsplan för att strategiskt kunna 
planera för i vilka sammanhang kommunen ska delta och informera den enskilde. Planens intention är att färre 
människor ska dö eller skadas och skador på egendom och miljö ska minska. 

7.3. Rengöring och brandskyddskontroll 
Kommunens ansvarar för rengöring (sotning) av fasta förbränningsanordningar och att dessa kontrolleras ur 
brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll) är delegerat till räddningstjänstförvaltningen i kommunen. På 
uppdrag av räddningstjänstförvaltningen utförs rengöring och brandskyddskontroll av en upphandlad privat 
aktör. Inför varje ny upphandling bör en utredning genomföras för att se om rengöring och brandskyddskontroll 
ska bedrivas helt eller delvis i kommunal regi alternativt fortsätta ske i entreprenadform och med vilka avtalstider. 
Resursbehovet för brandskyddskontroll inom kommunen bedöms till ca 2,5 årsarbetskrafter. Resursbehovet för 
sotning skiftar över tid utifrån hur många fastighetsägare som sökt och beviljats anlita annan sotare.  
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Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildning som krävs för att ha behörighet att utföra dessa har 
beslutats och meddelats genom MSBFS 2014:6. Räddningsnämnden fastställde frister för sotning 2014-12-04. 
Fristerna följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

allmänna råd MSBFS 2014:6  

Räddningstjänstförvaltningen ska årligen följa upp att sotning och brandskyddskontroll sker i enlighet med de 
beslutade fristerna. För fastighetsägare som sotar själva alt. har beviljats anlita annan behörig sotare sker kontroll 
av uppfylld sotningsfrist i samband med brandskyddskontroll. 

Räddningstjänstförvaltningen strävar efter att underlätta egensotning för den enskilde genom att på kommunens 
hemsida ge information och vägledning. Ansökan görs enklast via kommunens e-tjänst där det instruktivt steg-
för-steg visas hur en anmälan om egensotning går till.  

7.4. Övriga förebyggande åtgärder  

Inom kommunen stödjer räddningstjänstförvaltningen berörda förvaltningar i ärenden enligt PBL (2010:900). 
Det innebär bland annat att vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av byggprocessen. Det handlar också om 
att i kommunens planprocesser beakta risker som ras- och skred, översvämning, avstånd till olika former av 
riskfylld verksamhet samt beakta sådant som kan ha betydelse för kommunens förmåga att genomföra insatser 
som behov av fordon för livräddning på hög höjd, brandposter och behov av framkomlighet för 
räddningstjänstfordon.  

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår räddningstjänstförvaltningen miljö-och 
hälsoskyddsförvaltningen i frågor om lokalerna är anpassade för det personantal samt verksamhet som anges i 
ansökan. 

Räddningstjänstförvaltningen är även remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid allmän 
sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller fyrverkeri, 
scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617). 

Räddningstjänstförvaltningen bistår också Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av vägar, 
järnvägar där man beaktar saker som;  

 insatstider,  

 risk för ras och skred,  

 översvämningsrisk, 

 avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till vattenskyddsområde.  

Räddningstjänstförvaltningen är remissinstans till länsstyrelsen i frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
enligt 9 kap. Miljöbalken.  

8. Uppföljning; utvärdering och lärande 
En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är olycksundersökningar. Syftet med kravet 
är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 
Resultatet av undersökningarna skall återkopplas till aktörer som berörs av den aktuella olyckan. Ansvaret för 
kommunens olycksundersökningar ligger hos räddningstjänsten. 
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Bilaga A: Dokumentförteckning   
Nedan följer en förteckning över dokument som utgör underliggande dokument till handlingsprogrammet.  

Risk och sårbarhetsanalys för Halmstads kommun 2019 Beslutad KF 2019/00183 

Trafiksäkerhetsplan Åtgärder 2021-2026 Beslutad 2021-03-22  Teknik- och 
fritidsnämnden 

Plan för klimatanpassning Samrådsversion Kommunstyrelsen 
2021-04-06 

Kommunstyrelsens plan för vatten och VA Samrådsversion KS 2020-11-03 

Omvärldsbevakning och förslag till handlingsplan 
fallprevention 

Hemvårdsförvaltningen 2020 

Plan för transportsystemet Samrådsversion KS 2020-11-03 

Regional samverkansplan för pågående dödligt våld i Halland. Länsstyrelsen Hallands län, 2021-05-19 

Regional handlingsplan för suicidprevention 2021-2025 Regionstyrelsen 
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Bilaga B: Beskrivning av samråd 
Kommunledningsförvaltningen har ansvarat för att driva arbetet med handlingsprogrammets förebyggande delar 
tillsammans med representanter från kommun koncernens övriga förvaltningar och bolag.  

Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för den förebyggande delen, Plan för olycksförebyggande 
verksamhet.  

Räddningsnämnden fastställer handlingsprogram för den operativa delen, Plan för operativ räddningstjänst.  

Inför fastställande av det olycksförebyggande handlingsprogrammet har samverkan och remittering till följande 
aktörer skett; Polisen, Försvarsmakten, Trafikverket, Länsstyrelsen Halland, Region Halland, Räddningstjänsten 
Väst, Laholms kommun, Hylte kommun och Falkenbergs kommun. Dialogmöte med nämndernas presidier har 
genomförts.  
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Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-11-23   1(2) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 302 Dnr KS 2015/00555  

Godkännande av kommunstyrelsens plan för 
klimatanpassning  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens plan för klimatanpassning 
med tillhörande bilagor; Hälsa och välmående, Bebyggelse, byggnation och 
samhällsplanering, Infrastruktur och tekniska försörjningssystem, Kultur- och 
naturmiljö samt rekreation, Organisation samt Geografiska strategier.  

Ärendet 

Klimatanpassning handlar om att minska sårbarheten för samhället vid klimatrelaterade 
händelser och samtidigt ta tillvara möjligheterna och de positiva effekter som ett 
förändrat klimat kan innebära. Arbetet kan gälla planering av bebyggelse och 
infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem, men även rutiner inom vård- 
och omsorg eller säkerhetsfrågor inom elförsörjning. Planen används även som en del i 
arbetet med skydd mot olyckor.  
 
Halmstads kommun påverkas redan idag av ett förändrat klimat, med exempelvis 
extrema flöden i vattendrag och värmeböljor som återkommer oftare. Genom en hållbar 
samhällsutveckling och genom att vidta långsiktigt kloka åtgärder idag, kan Halmstads 
kommun undvika stora kostnader och bakslag i framtiden. 
 
Kommunstyrelsens plan för klimatanpassning består av geografiska strategier, 
åtgärdsförslag, kostnadsberäkningar och tidsplan för att uppnå ambitionen och 
inriktningarna i kommunfullmäktiges plan för klimatanpassning. 
 
Mellan den 12 april – 21 maj 2021 var klimatanpassningsplanen ute på samråd. Det har 
inkommit 23 yttranden som berör kommunstyrelsens plan för klimatanpassning. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2021-11-09, KSU § 188 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samråd med teknik- och 
fastighetsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, räddningstjänsten och 
Laholmsbuktens VA.  
Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, serviceförvaltningen, 
Halmstads stadsnät AB, Halmstads Fastighets AB och Halmstads Energi och Miljö AB 
har deltagit i delar av processen. 
Barn- och ungdomsnämnden, 2021-05-27, BUN § 70 
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Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-11-23   2(2) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

Byggnadsnämnden, 2021-06-04, BN § 84 
Hemvårdsnämnden, 2021-05-26, HN § 66 
Fastighetsnämnden, 2021-06-24, FN § 56 
Kommunledningsförvaltningen, 2021-05-21 
Kulturnämnden, 2021-05-31, KN § 55 
Miljönämnden, 2021-05-28, MN § 44 
Räddningsnämnden, 2021-05-28, RN § 31 
Socialnämnden, 2021-05-31, SN § 42 
Teknik- och fritidsnämnden, 2021-06-24, TFN § 104 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-06-03, UAN § 59 
Halmstads Energi och Miljö AB, 2021-05-20 
Halmstads Fastighets AB, 2021-05-20 
Halmstads Stadsnät AB, 2021-05-21 
Laholmsbukten Vatten och VA AB, 2021-05-21, LBVAAB § 59 
Destination Halmstad AB, 2021-05-20 
Hylte kommun, 2021-05-17 
Laholms kommun, 2021-05-14 
Region Halland, 2021-05-27 
Länsstyrelsen Hallands län, 2021-05-26 
Statens fastighetsverk, 2021-05-20 
Trafikverket, 2021-05-11 
Klimataktion Halmstad, 2021-05-17 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens plan för klimatanpassning 
med tillhörande bilagor; Hälsa och välmående, Bebyggelse, byggnation och 
samhällsplanering, Infrastruktur och tekniska försörjningssystem, Kultur- och 
naturmiljö samt rekreation, Organisation samt Geografiska strategier.  

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag. 
 
_______ 
 
 
 

Justeringsdag 2021-11-25 

Sekreterare Susanne Johansson 
  

Ordförande Jenny Axelsson 
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Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-11-23   3(2) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Justerare Kristina Johansson 
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Förkortningar 
Kommunfullmäktige   KF 

Kommunstyrelsen   KS 

Barn- och ungdomsnämnden  BUN 

Byggnadsnämnden   BN 

Fastighetsnämnden   FN 

Hemvårdsnämnden   HN 

Kulturnämnden   KN 

Miljönämnden   MN 

Räddningsnämnden   RN 

Servicenämnden   SE 

Socialnämnden   SN 

Teknik- och fritidsnämnden   TFN 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden UAN 

Destination Halmstad AB   DHAB 

Hallands Hamnar Halmstad AB  HHH 

Halmstads Energi och Miljö AB  HEM 

Halmstads Fastighets AB   HFAB 

Halmstads Stadsnät AB   HSAB 

Laholmsbuktens VA AB   LBVA  

  

☒ Plan ☐ Riktlinje ☐ Rutin 

Diarienummer: 
 KS 2015/00555 

Dokumentnamn: 
Kommunstyrelsens plan för klimatanpassning 

Framtagen av: 

☐ Avdelningen för ekonomi och styrning 

☐ Avdelningen för ledningsstöd 

☐ HR-avdelningen 

☐ Tillväxtavdelningen 

☐ Kommunikationsavdelning 

☒ Samhällsbyggnadskontoret  

Beslutad av: 
Kommunstyrelsen 

Giltighet: 

☒ Gäller från 

och med 
2021-11-23 
 

☐ Gäller till och 

med: 

☒ Gäller 

tillsvidare 

Gäller nämnder: 

☒ Ja  ☐ Nej 

 
Gäller bolag: 

☒ Ja  ☐ Nej 
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Hur stora samhällseffekter klimatförändringarna får i framtiden beror på hur omfattande dessa blir 

och på vår förmåga att anpassa oss till dessa förändringar. För att motverka effekterna och göra 

påverkan så liten som möjligt är det viktigt att redan nu börja anpassa samhället till de 

klimatförändringar som redan påverkar Halmstads kommun för att göra vår kommun mindre sårbar 

och mer robust och resilient.  

Det är samhällsekonomiskt lönsamt att vidta åtgärder för att skydda sig mot klimatförändringarna i 

jämförelse med de kostnader som exempelvis flera översvämningar kan orsaka för både enskilda och 

hela samhället.5 Väl utformade åtgärder kan också tillföra andra värden, exempelvis tillgänglighet och 

rekreation. 

Vid beslut om att ta fram ett förslag på klimatanpassningsplan bildades en koncernövergripande 

arbetsgrupp med representanter från berörda förvaltningar och bolag. Arbetet har letts av 

kommunledningsförvaltningen i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen, bygg- och 

miljöförvaltningen, räddningstjänsten och LBVA. Dessutom har barn- och utbildningsförvaltningen, 

socialförvaltningen, serviceförvaltningen, HSAB, HFAB och HEM deltagit i arbetet med att ta fram 

åtgärdsförslag utifrån den tidigare beslutade ambitionen och inriktningarna. 

Syfte 
Genom de föreslagna åtgärderna i 

Kommunstyrelsens plan för klimatanpassning vill 

Halmstads kommun minska samhällets sårbarhet för 

nutida och framtida klimatrelaterade händelser. 

Planen är styrande och vägledande i arbetet med att 

uppfylla ambitionen i Kommunfullmäktiges plan i 

Halmstads kommun. Åtgärderna i planen syftar till 

att underlätta arbetet med risk- och sårbarhets-

analysen som genomförs vart fjärde år samt ingår i 

det förebyggande arbetet för skydd mot olyckor. 

Syftet med planen är också att förenkla för invånarna 

i Halmstads kommun att medverka till att skapa en 

hållbar kommun som är anpassad för ett framtida 

klimat. 

 

                                                 
5 SMHI, 2015b 

Fotograf: Stefan J Nilsson 
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Omfattning och avgränsning 
Fokus har lagts på de orter och geografiska områden i Halmstads kommun där det finns en befintlig 

risk för påverkan från klimatförändringarnas effekter som identifierats i Framtidsplan 2050. Planen 

har även avgränsats till områden där Halmstads kommun har rådighet eller där det finns större 

samhällsintressen och samhällsviktiga verksamheter. Det innebär inte att sådant som inte ingår i 

denna plan saknar betydelse. Klimatanpassning är brett och i kommande planer kan ytterligare 

områden, både geografiskt och ämnesvis, behöva arbetas in. Klimatanpassning innefattar inte åtgärder 

för att minska utsläpp av koldioxid och andra klimatdrivande gaser, detta arbetar Halmstads 

kommuns plan för energi och klimat med. 

Ansvar 
Kommunstyrelsens planer är styrdokument där kommunstyrelsen, efter beslut och delegering av 

kommunfullmäktige, förtydligar ambitioner och strategier utifrån kommunfullmäktiges planer, som 

en del i att leda och samordna kommunens angelägenheter.  

Arbetet med klimatanpassning behöver genomsyra hela den kommunala organisationen då det är ett 

komplext och tvärsektoriellt område. Klimatanpassning är en ständigt pågående process som kräver 

samverkan, kontinuerlig uppföljning och förbättring. Ansvaret ligger på samtliga nämnder och bolag 

utifrån ansvarsområde. Åtaganden i planen ska hanteras inom ansvarig nämnds/bolagsstyrelses 

budget för ordinarie verksamhet.  

Tidshorisont för planeringen 
I Kommunstyrelsens plan för klimatanpassning föreslås åtgärder fram till 2030, med undantag för 

arbetet att klimatsäkra Halmstads stadskärna, vilket kan pågå under en längre tidsperiod. Arbetet med 

att föreslå åtgärder har skett i dialog med stora delar av Halmstads kommunkoncern. Kunskapen om 

klimatförändringarna förbättras ständigt. Kommunstyrelsens plan för klimatanpassning kommer 

därför att uppdateras och revideras löpande, förslagsvis varje mandatperiod. Halmstads kommun tar i 

den fysiska planeringen höjd för de förväntade klimatförändringarna år 2100, men tittar på ett längre 

tidsperspektiv där det är möjligt.  

Agenda 2030 
Agenda 2030 och de globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. Det innebär att dagens 

behov ska tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjlighet att få sina behov 

tillgodosedda. Agendan är global och gäller för alla människor och länder. Den är ett gemensamt 

åtagande och det krävs ett gemensamt arbete för att nå målen.  
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Halmstads kommun använder sig av ett verktyg för att metodiskt analysera hur framtagna 

styrdokument bidrar till måluppfyllnad av Agenda 2030. Metoden genomförs i tre steg: identifiering 

av delmål, konsekvensanalys för uppfyllnad samt utvärdering och uppföljning.  

För Klimatanpassningsplanen har de två första stegen av tre genomförts. Steg 3, som innebär 

utvärdering och uppföljning kommer att ske kontinuerligt i arbetet med att följa upp planen. 

Klimatanpassningsplanen har möjlighet att föra kommunen i positiv riktning i flera av de 169 delmål 

som finns inom de 17 målen. Analysen visar att det finns starkast beröringspunkter till delmålen: 

 

I ett varmare klimat behövs mer energi, vid långvariga värmeböljor ökar 
behovet och installation av kylanläggningar i hushåll. Flertalet åtgärder i 
klimatanpassningsplanen syftar till att få en energiförsörjning fri från 
störningar till följd av klimatförändringarnas effekter.  

 

Genom att ta modiga beslut, se möjligheter i utmaningen och driva fram 
innovativa lösningar ska Halmstads kommun gå före i 
klimatanpassningsarbetet. Viktig infrastruktur i översvämningsriskområde 
ska identifieras och åtgärdas enligt en långsiktig plan. En viktig del är att från 
och med i dag arbeta strategiskt för en infrastruktur som tar höjd för 
klimatförändringarnas effekter. 

 

Halmstads kommun ska växa kraftigt de kommande åren och det ska göras 
på ett hållbart sätt. Genom att ta höjd för klimatförändringar i 
detaljplaneprocessen och i bygglov utanför detaljplan står samhället emot 
störningar på ett hållbart sätt. Ytterligare åtgärder i klimatanpassningsplanen 
är att analysera fastigheter som ligger i riskområde för översvämning och 
kommunicera med berörda fastighetsägare för att ta höjd för kommande 
klimatförändringar. 

 

Klimatanpassningsplanens syfte är att anpassa samhället till ett förändrat 
klimat. Ambitionen är att minska kommunens sårbarhet och tillvarata 
möjligheter för att bygga ett resilient och långsiktigt robust samhälle. Det ska 
byggas klimatskydd i centrum och flertalet åtgärder handlar om att samverka 
med fastighetsägare för att få till ett klimatsäkert Halmstads kommun. 
 

 

Där det är möjligt ska blå-gröna klimatanpassningslösningar väljas för att 
främja ekosystem och biologisk mångfald. Det behövs mer grönska för att 
dämpa värmen vid värmebölja. Bland åtgärderna ska det genomföras en 
översyn av viktiga naturmiljöer längs med hav och vattendrag som är hotade 
av klimatförändringarnas effekter och det ska göras kunskapshöjande 
insatser för naturbaserade klimatanpassningsåtgärder. 

Klimatanpassningsplanens bidrag till hållbarhetsmålen 
Klimatanpassningsplanens arbetsgrupp har identifierat en positiv påverkan på 53 av de totalt 169 

delmålen. Av de 53 identifierade målen kommer åtgärderna i denna plan påverka 27 av dem i rätt 

riktning, se figur 1. Mörklila rutor representerar delmål som bedöms att i hög grad bidra till 

569



 

Plan Halmstads kommunstyrelse Sida 7 (28) 
  
  
 
 

kommunens uppfyllnad av delmålet och i ljusare lila till viss del bidra till kommunens uppfyllnad av 

delmålet. De resterande 24 delmålen identifierades som om de skulle kunna påverkas av 

klimatanpassningsplanen, men i denna första version föreslås inga åtgärder till dessa delmål som kan 

bidra till att uppfylla delmålen.  

 

Figur 1. Analys över vilka delmål i Agenda 2030 som klimatanpassningsplanen påverkar. 

Mörklila rutor visar delmål där åtgärderna i hög grad kommer att bidra till uppfyllnad av 

delmålet. Ljuslila rutor symboliserar delmål där åtgärderna kommer att bidra till viss del av 

delmålets uppfyllnad och randiga rutor visar att det inte föreslagits åtgärder som kunnat 

påverka målet i positiv eller negativ riktning.   
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Utmaningar 
Det finns ett flertal utmaningar i arbetet med att säkra Halmstads kommun till ett framtida klimat. 

Det gäller samverkan och ansvar, kostnader och finansiering samt kunskap och uppdatering av 

scenarier. 

Samverkan och ansvar 
Kommunen har ett stort ansvar för att klimatsäkra samhällsviktiga verksamheter. Ibland har dock inte 

kommunen rådighet över marken där lämpliga och kostnadseffektiva åtgärder bör lokaliseras. Ett 

exempel är skyfallsåtgärder där vägtransportnätet behöver användas för att förhindra översvämningar. 

I dag har vägtransportnätet i Halmstads kommun till viss del enskilt huvudmannaskap där det finns 

behov av kommunalt huvudmannaskap.  

Behovet av en uppstyrd samverkan mellan olika aktörer och långsiktig planering är stort. Då 

klimatförändringarna är en långsam process som kommer pågå lång tid framöver behöver samverkan 

och samarbete behöver ske på flera nivåer, så väl internt inom kommunkoncernen, med 

fastighetsägare och andra kommuner, samt med regionen och myndigheter. Det är även viktigt med 

samverkan och samarbete med invånare i Halmstads kommun för att göra kommunen fortsatt 

attraktiv för de som bor i kommunen och besökare. 

Kostnader och finansiering 
Att klimatsäkra Halmstads kommun innebär stora kostnader, både i investering och drift. Det är 

samhällsekonomiskt lönsamt att förebygga hoten från framtida klimatförändringar då kostnader på 

kort sikt betalar sig på lång sikt. Behoven av åtgärder för klimatanpassning kan kräva svåra 

prioriteringar inom den kommunala verksamheten och påverka möjligheten till investeringar i övrig 

verksamhet, exempelvis skola och omsorg. Möjligheten till extern finansiering från nationellt håll är i 

dagsläget relativt liten, även om det vissa år tillkommer extra medel i den nationella budgeten. 

Halmstads kommun deltar i nätverket Regional kustsamverkan tillsammans med Länsstyrelserna och 

kustkommunerna i Halland och Skåne där frågan om extern finansiering för klimatanpassning 

diskuteras med staten. 

Kunskap och uppdatering av scenarion 
Det pågår ett intensivt forskningsarbete för att förbättra kunskapen om framtida klimatförändringar, 

vilket gör att förutsättningarna för anpassning förändras kontinuerligt. Det är därför viktigt att göra 

en bred omvärldsbevakning för att ta del av aktuell kunskap. Åtgärder som genomförs bör om möjligt 

kunna justeras utefter nytt kunskapsläge och nya scenarion. 
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stora. Socialförvaltningen och hemvårdsförvaltningen har riktlinjer för åtgärder vid värmebölja. Vid 

översvämningar finns det risk för personskador, men även ökad risk för vattenburna smittor och 

föroreningar, vilket kan medföra otjänligt dricksvatten. Det förväntas även bli vanligare med 

pandemier, som Covid-19-pandemin, även det med stor påverkan på människors hälsa och 

välmående. 

Även mat- och elproduktion förväntas få problem vid extrem värme och översvämningar. Folkhälsan 

kan påverkas när det uppstår matbrist och fördyrad mat vid torka, och det blir brist på el i hemmet då 

elen behöver prioriteras för samhällsviktiga verksamheter. Servicekontoret har matrutiner för 

hantering och tillagning av mat vid värmebölja, som togs fram efter den varma sommaren 2018. 

I Halmstads kommun får personal som arbetar utomhus svårare att kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter vid långvariga värmeböljor, men även för de som arbetar inomhus kan det bli 

problem. Inomhustemperaturen ökar och inomhusmiljön påverkas då det kan bli sämre luftkvalitet 

och högre halter av inomhusallergener. Verksamheter inom skola, vård och omsorg kommer att 

behöva arbeta aktivt med att minska påverkan av klimatförändringarnas effekter då de ansvarar för 

sårbara grupper: unga, sjuka och äldre.  

Åtgärder 

Åtgärderna kopplat till människors hälsa handlar om att arbeta med värmeböljor och dess påverkan 

på sårbara grupper, äldre, unga och sjuka, samt att utreda påverkan på människors hälsa vid skyfall.  

1. Ta fram riktlinje för värmebölja gällande förskola, skola, fritids och bibliotek.  

Ansvar: BUN, KN för respektive verksamhet 

 

2. Identifiera byggnader för kommunal verksamhet som redan idag är känsliga för ett varmare klimat 

och därefter ta fram plan för åtgärder. 

Ansvar: KS. Deltagare: BUN, FN, HN, KN, SN, UAN 

 

3. Vid översvämning från skyfall, genomföra en sårbarhetsutredning för Halmstads kommun. 

Ansvar: KS 

 

4. Utföra en värmekartläggning i Halmstad för att sedan identifiera och genomföra åtgärder mot 

värmeöar11. 

Ansvar: KS. Deltagare: TFN 

Ytterligare information om åtgärderna, med bland annat tidsplan, finns i bilaga 1. 

                                                 
11 Värmeöar uppstår i en stad med mycket hårdgjorda ytor när det är värmebölja och är områden där stadsstrukturen 
förstärker värmen. Forskning visar att grön infrastruktur, som parker och planteringar, kan motverka den värmande 
effekten.  
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Bebyggelse, byggnation och samhällsplanering 
De prognostiserade klimatförändringarna 

förväntas medföra allvarliga till mycket 

allvarliga konsekvenser på bebyggelse, 

byggnation och samhällsplanering. 

Bebyggelsen i Halmstads kommun är 

synnerligen utsatt för klimatförändringars 

effekter, framförallt översvämningar vid 

ökade flöden i vattendrag och extrema 

havsvattennivåer. Ras, skred och erosion 

förväntas påverka bebyggelsen än mer 

framöver; hus kan begravas av rasmassor 

samt att skred och erosion kan medföra 

att marken försvinner och underminerar 

byggnation. Översvämning av bebyggelsen kan även uppkomma på grund av bräddade dagvatten- 

och avloppssystem vid skyfall. Risk för fukt- och mögelskador ökar med fuktigare väder, 

översvämningar och att allt fler börjar installera kylsystem i sina fastigheter som inte är byggda för 

detta på grund av varma sommardagar. Högre inomhustemperatur förväntas även leda till att 

inomhusmiljön i bostäder påverkas då det kan bli sämre luftkvalitet och högre halter av 

inomhusallergener.  

Det är viktigt att ta hänsyn till klimatförändringar i både bygglovsärenden och detaljplaneprocesser. I 

Framtidsplan 2050 undviks förslag till nybyggnation i lägen som är riskutsatta för översvämningar 

från vattendrag och hav – med undantag av platser som har ett stort samhällsintresse på grund av sin 

unika funktion och sitt läge för utvecklingen av kommunen och regionen.  

Åtgärder 

Åtgärderna handlar om att ta fram en åtgärdsplan där befintlig byggnation med samhällsviktig 

verksamhet utreds enligt en prioriteringsordning, identifiera riskområden för miljöföroreningar samt 

ras och skred.  

1. Göra en åtgärdsplan med prioritering av åtgärder för identifierade kommunala byggnader och 

kommunal verksamhet som ligger i riskområden för klimatförändringar. 

Ansvar: KS. Deltagare: Samtliga nämnder och bolag vars verksamhet påverkas deltar. RN med 

sin specialkompetens om skydd mot olyckor utgör en viktig resurs. 

 

2. Planera för åtgärder utefter den åtgärdsplan som identifierats ovan. 

Ansvar: Samtliga nämnder och bolag inom Halmstads kommunkoncern utifrån ansvarsområde. 

 

3. Identifiera kommunala byggnader som hyrs ut till externa hyresgäster och som ligger i 

riskområden för klimatförändringar. Därefter identifieras åtgärder. 

Ansvar: FN 

 

Fotograf: Patrik Leonardsson 
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4. Identifiera byggnader som andra äger men står på kommunens mark som ligger i riskområden för 

klimatförändringar. Därefter identifieras åtgärder. 

Ansvar: KS 

 

5. Genomföra en kommunövergripande utredning av klimatförändringarnas påverkan på förorenad 

mark av klass 1 och klass 2. Därefter prioriteras åtgärder för områden där kommunen har 

rådighet. 

Ansvar: MN. Deltagare: KS 

 

6. Genomföra en kommunövergripande utredning av risken för skred och ras. 

Ansvar: KS 

 

7. Genomföra en detaljerad utredning av kommunala byggnader i riskområden för ras och skred. 

Därefter identifieras och genomförs åtgärder. 

Ansvar: FN 

 

8. Utreda obebyggda tomter med byggrätt inom riskutsatta områden samt plan för åtgärder. 

Ansvar: KS 

 

9. Samverka med staten och regionen om möjliga översvämningsåtgärder för statlig och regional 

bebyggelse, exempelvis sjukhus. 

Ansvar: KS 

 

10. Ta fram en kommunikationsplan för arbetet med klimatanpassning där kunskapsunderlag om 

översvämningsrisker och ansvar kommuniceras till berörda privata fastighetsägare.  

Ansvar: KS 

Ytterligare information om åtgärderna, med bland annat tidsplan, finns i bilaga 2. 

Infrastruktur och tekniska försörjningssystem 
De prognostiserade klimatförändringarna förväntas medföra mycket allvarliga konsekvenser på 

infrastruktur och tekniska försörjningssystem. Infrastrukturen i Halmstads kommun är och kommer 

att bli synnerligen utsatt för flera olika effekter av klimatförändringarna. Järnvägen får solkurvor vid 

extrem värme, vägar och utryckningsvägar kan översvämmas, undermineras eller sköljas bort vid 

skyfall. Västra strandens reningsverk och till viss del ledningsnätet förväntas bli utsatt för 

översvämningar och få problem vid förhöjt grundvatten. Det kan även förekomma bräddningar i dag- 

och spillvattennätet. Dammsäkerheten påverkas av ökade flöden och samhällsviktig infrastruktur 

ligger i utsatta lägen för ras och skred. Dessutom bidrar ökad värme till ett ökat kylbehov i byggnader, 

vilket leder till ett ökat behov av elproduktion med risk för kortare och längre elavbrott.  

Halmstads kommun är beroende av fungerade infrastruktur och tekniska försörjningssystem. 

Problem med elförsörjningen och annan teknisk infrastruktur, som VA-försörjning, fjärrvärme, 

fjärrkyla och fiberledningar, leder till problem för samhället i stort, då både kommunala och privata 
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verksamheter kan få störningar. Störningarna på infrastrukturen kan även bidra till problem med 

framkomlighet för utryckningsfordon och hemtjänst samt leda till avbrott i person- och godstrafiken, 

vilket i sin tur kommer påverka näringslivet. Kvaliteten på dricksvattnet kan komma att försämras till 

följd av ökad nederbörd, översvämningar och ras och skred då förorenat vatten och 

markföroreningar kan hamna i vattentäkter. Ras och skred kan även påverka markledningar i 

riskområden, vilket kan innebära problem för fiber-, VA- och elförsörjningen samt fjärrvärme och 

fjärrkyla.  

Åtgärder 

Åtgärderna för fokusområdet Infrastruktur och tekniska försörjningssystem inkluderar att ta fram en 

åtgärdsplan med prioriteringsordning för infrastruktur och tekniska försörjningssystem och därefter 

planera åtgärder. 

1. Göra en åtgärdsplan med prioritering av åtgärder för samhällsviktig infrastruktur och tekniska 

försörjningssystem som ligger i riskområden för klimatförändringar.  

Ansvar: KS. Deltagare: Samtliga nämnder och bolag vars verksamhet påverkas deltar. RN med 

sin specialkompetens om skydd mot olyckor utgör en viktig resurs. 

 

2. Planera för åtgärder utifrån åtgärdsplanen.  

Ansvar: Samtliga nämnder och bolag efter ansvar. 

 

3. Identifiera andra hot med förmodad påverkan från framtida klimatförändringar utifrån 

kommunens tillsynsansvar. 

Ansvar: MN och RN utefter respektive ansvar. 

 

4. Utifrån den planerade kommunövergripande skred- och rasriskutredningen utreda påverkan på 

ledningsnätet för el, VA, fiberförsörjning samt fjärrvärme- och fjärrkylaledningar. 

Ansvar: KS, LBVA, HSAB och HEM samverkar. 

 

5. Samverka med staten om möjliga översvämningsåtgärder för statlig infrastruktur, exempelvis 

vägar och järnväg. 

Ansvar: KS 

Ytterligare information om åtgärderna, med bland annat tidsplan, finns i bilaga 3. 

Kultur- och naturmiljö samt rekreation 
De prognostiserade klimatförändringarna förväntas medföra begränsade till mycket allvarliga 

konsekvenser på kultur- och naturmiljö samt rekreation. Halmstads kommun har ett stort 

attraktionsvärde kopplat till en tillgänglig och levande kuststräcka. När havet stiger förväntas 

strandlinjen flytta sig närmare samhällena, så kallad costal squeeze, och strandängar och sanddyner 

försvinna på grund av erosion. Landytan för bad och turism minskar och förändras. Tillgängligheten 

till kusten kan komma att minska då strandlinjen kommer ända fram till privata tomter. Konflikter 

mellan fastighetsägare och tillgången till allmän plats längs kusten kan bli vanligare.  
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Havsnivåhöjningen innebär även risk för förändring eller förlust av livsmiljöer för djur och natur 

längs med kustlinjen. Vid ökad nederbörd förväntas det bli en ökad risk för översvämning av känsliga 

natur- och kulturmiljöer samt sämre vattenkvalitet, vilket kan leda till avrådan för bad vid 

kommunens badplatser. Översvämning, erosion samt ras och skred kan orsaka problem för 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader, då risk för röta och mögel ökar. 

Till följd av värmeböljor finns det ett behov av ökad skuggning i urbana miljöer för att minska de 

värmeö-effekter som kan uppstå i områden med stora i hårdgjorda ytor. En väl fungerande grön 

infrastruktur bidrar till att ekosystemen blir 

motståndskraftigare, men ändrade temperaturmönster 

riskerar att förändra artsammansättningen och 

förutsättningarna för akvatiska12 och semiakvatiska13 

livsmiljöer. Det finns även en ökad risk för blomning 

av toxiska alger som kan påverka badkvaliteten vid 

längre värmeböljor.  

Naturmiljöer i ett förändrat klimat kan bli utsatta för 

nya typer av sjukdomar och skadedjur. Vid längre 

växtsäsong ökar riskerna för igenväxning av 

naturmark, samtidigt som det uppstår möjlighet till en 

längre odlingssäsong för lantbruket.  

Halmstads kommun kan genom villkor i detaljplaner och vid beslut om bygglov utanför detaljplaner 

styra att åtgärder för klimatanpassning genomförs. När dessa genomförs i natur- och 

kulturmiljöområden bör åtgärderna anpassas utifrån områdets känslighet. Det finns en risk att 

klimatanpassningsåtgärder som har syftet att skydda samhället sker på bekostnad av biologisk 

mångfald och ekosystem, något som måste tas hänsyn till i det fortsatta arbetet med att klimatsäkra 

Halmstads kommun. Det är viktigt att ta hänsyn till de kommande klimatförändringarna i 

skötselplaner för kommunala skog- och grönområden samt vid planering av gröna stråk i staden och 

orterna. 

Åtgärder 

Åtgärderna inkluderar att kartlägga hur stränderna och naturmiljön förväntas förändras på grund av 

klimatförändringarna och därefter vidta åtgärder. Det ingår även att öka kunskapen om naturbaserade 

klimatanpassningsåtgärder, riskerna för kulturmiljö och att uppdatera skötselplaner.  

1. Kartlägga värdefulla natur- och rekreationsområden längs kust och vattendrag som kommer 

att påverkas av höjda havsnivåer och översvämningar till följd av klimatförändringarna. 

Ansvar: KS. Deltagare: DHAB 

 

                                                 
12 Akvatiska livsmiljöer finns i ytvatten som bäckar, åar, sjöar och havsvikar.  
13 Semiakvatiska livsmiljöer finns i anslutning till akvatiska livsmiljöer, dock ej direkt i vattnet. 

Fotograf: Patrik Leonardsson 
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2. Ta fram skötsel- och utvecklingsplaner för viktiga naturvärdes- och rekreationsområden på 

kommunägd mark för att mildra klimatförändringarna och öka ekosystemens resiliens samt 

gynna biologisk mångfald. 

Ansvar: TFN. Deltagare: KS 

 

3. Ta fram och uppdatera skogsbruksplaner som beaktar kommande klimatförändringar för 

fortsatt effektivt skogsbruk på kommunägda fastigheter. 

Ansvar: TFN. Deltagare: KS 

 

4. Analysera risker och konsekvenser kopplat till riskområden för skogs- och gräsbränder i 

kommunen och regionen. 

Ansvar: RN 

 

5. Utbildning för att höja kunskapen om naturbaserade klimatanpassningsåtgärder. 

Ansvar: KS. Deltagare: TFN, LBVA 

 

6. Utredning i bredare perspektiv om erosion längs kusten för att kartlägga hotade rekreations- 

och naturområden. 

Ansvar: KS. Deltagare: TFN, DHAB 

 

7. Genomföra LIDAR-scanning av sanddynerna för att kunna bevaka erosionsskador längs 

kusterna på lång sikt. 

Ansvar: TFN 

 

8. Utreda hot och åtgärder för kulturmiljövärden och rekreationsvärden på Östra stranden. 

Ansvar: KS. Deltagare: TFN, BN, DHAB 

 

9. Gröna stråk och obebyggda platser längs med vattendrag används som områden som får 

översvämmas och är inte lämplig för översvämningskänslig verksamhet.  

Ansvar: KS och BN utifrån respektive ansvar. 

 

10. Utbildning för att höja kunskapen om klimatförändringars påverkan på kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. 

Ansvar: BN. Deltagare: KS 

 

11. Översvämningskartering av Trönningeån, Fylleån, Skintan och Nyrebäcken. 

Ansvar: KS 

Ytterligare information om åtgärderna, med bland annat tidsplan, finns i bilaga 4. 
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Kommunens organisation 
De prognostiserade klimatförändringarna förväntas medföra 

begränsade till mycket allvarliga konsekvenser för Halmstads kommuns 

organisation. Klimatförändringarna kommer påverka samtliga nämnder 

och bolag inom Halmstads kommun på olika sätt. Exempelvis kommer 

återställande av infrastruktur och allmän platsmark vid översvämningar 

att öka i omfattning, de sårbara grupperna inom Halmstads kommuns 

verksamheter behöver extra hjälp vid värmebölja och beredskapen för 

extrema väderhändelser, torka och pandemier kommer att öka. 

Hela organisationen behövs för att utveckla klimatanpassningsarbetet, 

men inledningsvis har vissa förvaltningar och bolag ett större ansvar. 

Det gäller framförallt de som inom sitt ansvarsområde har en 

samhällsviktig funktion där det direkt krävs åtgärder för att motverka 

sårbarheter i samhället. De specificerade åtgärderna som redovisas i 

nästa avsnitt utgår från behovet av att minska sårbarheten för den 

samhällsviktiga verksamheten. Åtgärderna utgör dock endast en del av förvaltningarnas och bolagens 

uppdrag att klimatanpassa sitt verksamhetsområde. 

Åtgärder 

Åtgärder som rör organisation av arbetet med att anpassa Halmstads kommun till ett framtida klimat 

är att inrätta ett klimatanpassningsnätverk, att genomföra kommunikationsinsatser och att 

omvärldsbevaka. Nämnder och bolag behöver dessutom avsätta resurser till arbetet med 

klimatanpassning. Här är åtgärderna specificerade utefter nämnd och bolag. 

1. Kommunstyrelsen 

Vid åtgärder av strategisk och kommunövergripande karaktär leds, samordnas och följs 

klimatanpassningsarbetet upp av kommunledningsförvaltningen. Ett klimatanpassningsnätverk ska 

bildas för att underlätta samverkan i arbetet med att klimatsäkra Halmstads kommun. Inom fysisk 

planering ska hänsyn tas till aktuell kunskap om framtida klimatförändringar i enlighet med plan- och 

bygglagen samt Framtidsplan 2050. Åtgärder som har att göra med fysisk planering ska hanteras via 

samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Större åtgärder som 

ska genomföras utifrån den fysiska planeringen ska specificeras, tidsättas och kostnadssättas i Plan för 

teknisk infrastruktur (TOFS) som ligger till grund för planeringsdirektiv med budget för Halmstads 

kommun. 

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för klimatanpassningsplanens genomförande. Dessutom ska 

kommunledningsförvaltningen arbeta med omvärldsbevakning och att medborgarna får information 

om dels sitt eget ansvar, dels om hur arbetet med klimatanpassning fortskrider i Halmstads kommun. 

Nämnder och bolag återkopplar arbetet med klimatanpassning till kommunstyrelsen. 

 Inrätta ett klimatanpassningsnätverk. 

 Kommunikations- och informationsinsatser. 

Fotograf: Patrik Leonardsson 
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 Bedriva omvärldsbevakning. 

 Hänsyn ska tas till aktuell kunskap om framtida klimatförändringar vid detaljplaneprocessen i 

enlighet med Framtidsplan 2050. 

 

2. Byggnadsnämnden 

Förutom att genomföra åtgärder inom det ansvarsområde som specificeras i kommunens reglemente, 

ska byggnadsnämnden ta hänsyn till aktuell kunskap om framtida klimatförändringar vid 

handläggning och beslut om bygglov utanför detaljplan i enlighet med plan- och bygglagen samt 

Framtidsplan 2050. Vid bygglovsbeslut där det finns en befintlig detaljplan lämnas information om 

möjlig påverkan på grund av klimatförändringar som en allmän skrivelse under rubriken 

Upplysningar. Vid behov sker arbetet i samverkan med kommunstyrelsen. 

 Informera om eventuell klimatpåverkan i beslut om bygglov. 

 Hänsyn ska tas till aktuell kunskap om framtida klimatförändringar vid handläggning och 

beslut om bygglov utanför detaljplan i enlighet med Framtidsplan 2050. 

 

3. Fastighetsnämnden 

Förutom att genomföra åtgärder inom det ansvarsområde som specificeras i kommunens reglemente, 

ska fastighetsnämnden ta hänsyn till förväntade klimatförändringar vid arbetet med ny- och 

ombyggnation av byggnader i enlighet med Framtidsplan 2050. Vid behov sker arbetet i samverkan 

med kommunstyrelsen. 

 Hänsyn ska tas till förväntade klimatförändringar vid arbetet med ny- och ombyggnation av 

byggnader i enlighet med Framtidsplan 2050. 

 

4. Miljönämnden 

Förutom att genomföra åtgärder inom det ansvarsområde som specificeras i kommunens reglemente, 

ska miljönämnden ta hänsyn till aktuell kunskap om framtida klimatförändringar vid handläggning av 

miljöanmälningar i enlighet med Framtidsplan 2050. Vid arbetet med tillsyn av olika typer av 

verksamheter ingår att upplysa om möjlig påverkan från klimatförändringar. Vid behov sker arbetet i 

samverkan med kommunstyrelsen. 

 Informera verksamheter vid miljöanmälningar och tillsyn om möjlig påverkan från 

klimatförändringar. 

 

5. Räddningsnämnden 

Förutom att genomföra åtgärder inom det ansvarsområde som specificeras i kommunens reglemente, 

ska räddningsnämnden upplysa om möjlig påverkan från klimatförändringar vid arbetet med 

tillståndsprövning och tillsyn av olika typer av verksamheter. Vid behov sker arbetet i samverkan med 

kommunstyrelsen. 

581



 

Plan Halmstads kommunstyrelse Sida 19 (28) 
  
  
 
 

 Informera verksamheter vid tillståndsprövning och tillsyn om möjlig påverkan från 

klimatförändringar. 

 

6. Teknik- och fritidsnämnden 

Förutom att genomföra åtgärder inom det ansvarsområde som specificeras i kommunens reglemente, 

ska teknik- och fritidsnämnden ta hänsyn till förväntade klimatförändringar vid arbetet med ny- och 

ombyggnation av infrastruktur i enlighet med Framtidsplan 2050. Vid uppdatering och införande av 

nya skötselplaner för allmän platsmark ska hänsyn tas till framtida klimatförändringar. Vid behov sker 

arbetet i samverkan med kommunstyrelsen. 

 Hänsyn ska tas till förväntade klimatförändringar vid arbetet med ny- och ombyggnation av 

infrastruktur i enlighet med Framtidsplan 2050.  

 Vid uppdatering och införande nya skötselplaner för allmän platsmark ska hänsyn tas till 

framtida klimatförändringar. 

 

7. Halmstads Energi & Miljö AB, Halmstads Stadsnät AB och Laholmsbuktens VA AB 

Förutom att genomföra åtgärder inom de ansvarsområden som specificeras i ägardirektiven ska 

bolagen vid nybyggnation av tekniska försörjningssystem ta hänsyn till förväntade klimatförändringar 

i enlighet med planeringsinriktningarna i Framtidsplan 2050. Befintliga system ska prioriteras och 

hanteras enligt en åtgärdsplan som tas fram i samverkan med kommunledningsförvaltningen (se 

fokusområdet för infrastruktur och tekniska försörjningssystem). Vid behov sker arbetet i samverkan 

med kommunstyrelsen.  

 Hänsyn ska tas till förväntade klimatförändringar vid nybyggnation av tekniska 

försörjningssystem i enlighet med planeringsinriktningarna i Framtidsplan 2050. 

 

8. Halmstad Fastighets AB 

Förutom att genomföra åtgärder inom det ansvarsområde som specificeras i ägardirektivet, ska 

Halmstads Fastighets AB ta hänsyn till förväntade klimatförändringar vid arbetet med ny- och 

ombyggnation av fastigheter som bolaget äger och förvaltar i enlighet med planeringsinriktningarna i 

Framtidsplan 2050. Vid behov sker arbetet i samverkan med kommunstyrelsen. 

 Hänsyn ska tas till förväntade klimatförändringar vid arbetet med ny- och ombyggnation av 

fastigheter som bolaget äger och förvaltar i enlighet med planeringsinriktningarna i 

Framtidsplan 2050. 

 

9. Övriga nämnder och bolag 

Övriga nämnder och bolag ansvarar för att genomföra åtgärder inom sina respektive ansvarsområde 

enligt vad som specificeras i reglementen och ägardirektiv. Vid behov sker arbetet i samverkan med 

kommunstyrelsen. 
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 Arbeta med klimatanpassningsfrågorna inom respektive verksamhet. 

Ytterligare information om åtgärderna, med bland annat tidsplan, finns i bilaga 5. 

Klimatanpassningsplanen och fysisk planering 
I översiktsplanen, Framtidsplan 2050, har Halmstads kommun föreslagit planeringsinriktningar som 

är strategiska ställningstaganden för den fysiska planeringen. Den strategiska planeringsinriktningen 

som benämns Ett robust samhälle i ett förändrat klimat handlar om hur vi vill arbeta med den fysiska 

planeringen utifrån de förväntade klimatförändringarna i Halmstads kommun. I varje ny detaljplan 

ingår anpassning till ett förändrat klimat. Den klimatfaktor som påverkar flest detaljplaner är ökad 

nederbörd.  

I Framtidsplan 2050 publiceras de riskkartor som Halmstads kommun tagit fram i arbetet med att öka 

kunskapen om framtida klimatförändringar. De finns att ta del av på hemsidan. I den fördjupade 

översiktsplanen för centrum ges ett förslag på klimatsäkring av planområdet, både för befintlig och 

kommande bebyggelse inom riskområden för översvämning. Klimatanpassningsplanen redovisar 

geografiska strategier samt fastställer och prioriterar följduppdrag utifrån besluten i de övriga 

planerna.  

Geografiska strategier 
Denna första klimatanpassningsplan prioriterar geografiska strategier för de orter och områden som 

identifierats med en befintlig risk för klimatförändringar i Framtidsplan 2050: Getinge, Halmstad, 

Haverdal, Oskarström, Sennan, Trönninge, Åled samt kusten. Vid skyfall kommer samtliga orter att 

Bild kommer från Framtidsplan 2050 
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påverkas. Åtgärderna kan vara anpassning, flytt, skydd, samverkan och utredning. Det är 

fastighetsägarens ansvar att skydda sin egen fastighet. 

 Anpassning – åtgärder på enskilda fastigheter, som exempelvis höja marken eller anpassa 

byggnader mot till exempel översvämning.  

 Flytt – planerad flytt som kan ske succesivt och som innebär att en verksamhet flyttas till en 

annan säker plats. Om verksamheten är akut hotad flyttas den direkt annars kan den avvecklas 

efter sin livslängd.  

 Skydd – sammanhängande större skydd eller punktskydd som skyddar en viktig 

samhällsfunktion. 

 Samverkan – i riskutsatta orter och områden där Halmstads kommun inte har rådighet sker en 

samverkan om vilken strategi som ska gälla för orten eller området. Åtgärderna kan vara av 

olika slag såsom skydd, anpassning och flytt.  

 Utredning – för riskutsatta områden och verksamheter där Halmstads kommun har rådighet 

görs en utredning för att ta fram en strategi för området eller verksamheten. Åtgärderna kan 

vara av olika slag såsom skydd, anpassning och flytt. 

Getinge 
Getinge har historiskt påverkats av höga flöden, med 

översvämning av samhällsviktig verksamhet och 

utryckningsvägar som följd. Skydd för samhällsviktig verksamhet 

och utryckningsvägar är delvis på plats och området längs 

Suseån har utvecklats till ett omtyckt strövområde som även 

fungerar som översvämningsområde vid högt vattenstånd. 

  

  

 Getingeskolan skyddas. 

Ansvar: FN 

 

 Reningsverket i Getinge utreds. 

Ansvar: LBVA 

 

 Utryckningsvägar och samhällsviktig verksamhet hanteras enligt en åtgärdsplan. 

Ansvar: Samtliga nämnder och bolag utefter ansvar. 

Fotograf: Ann-Charlotte Abrahamsson 
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Halmstad 
Halmstad påverkas idag och förväntas påverkas 

mycket av effekterna från kommande 

klimatförändringar i framtiden. Både 

havsnivåhöjningen och höga flöden i Nissan 

kan leda till översvämningar i delar av staden. 

Därtill förväntas nederbörden att förändras och 

kraftiga skyfallsregn bli vanligare.  

Befintlig bebyggelse, vägar och broförbindelser 

som är viktiga för staden, kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse inklusive riksintresse, 

samhällsviktig verksamhet och teknisk 

infrastruktur riskerar att drabbas vid framtida 

översvämningar. I staden är centrumområdet 

inklusive Söder och Tullkammarkajen extra utsatta, liksom hamnen och Kristinehedsområdet med 

HEMs kraftvärmeverk. Vid Östra stranden föreligger en befintlig risk för översvämning av 

byggnation, något som behandlas under geografiska strategier för kusten. 

Skyddsstrategin i centrum består av två steg på grund av den begränsade kunskap om 

klimatförändringarna som finns efter år 2100. Det första steget består av byggnation av inre kajskydd 

som dimensioneras för en nivå +3,15 m, motsvarande högsta beräknande vattenstånd runt år 2070. 

Klimatskydden består av vallar där plats finns och smalare skydd, som ska kännas som en del av 

Nissans möblering, där det är ont om plats. I steg två finns det möjlighet att kunna höja den 

föreslagna vallen och skydden eller möjlighet att anlägga ett storskaligt barriärskydd för en lösning 

som fungerar mot år 2200. 

 Stadskärnan, Söder och Tullkammarkajen skyddas. Skyddet av Tullkammarkajen utgör en 

samhällsnytta då det långsiktigt skyddar resecentrumsområdet.  

Ansvar: KS. Deltagare: Samtliga nämnder och bolag vars verksamhet påverkas deltar. 

 

 Vidare klimatskydd mot år 2200 utreds. 

Ansvar: KS. Deltagare: Samtliga nämnder och bolag vars verksamhet påverkas deltar. 

 

 Reningsverket på Västra stranden utreds. 

Ansvar: LBVA. Deltagare: KS och HEM 

 

 Hamnen anpassas. 

Ansvar: KS. Deltagare: HHH och HEM 

 

 Kristinehed utreds. 

Ansvar: FN och HEM utefter respektive verksamhetsansvar. Deltagare: KS vid behov. 

Fotograf: Patrik Leonardsson 
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 Samhällsviktig verksamhet och utryckningsvägar hanteras enligt en åtgärdsplan. 

Ansvar: Samtliga nämnder och bolag utefter ansvar. 

 

 Viktigt med grönytor för skyfallsregn och värmedämpande vegetation. 

Haverdal 
Det finns en skyfallsproblematik i Haverdal som förväntas förvärras av 

klimatförändringarna. Vid långvarigt regn och skyfall riskerar 

fastigheter på orten att översvämmas, med risk för människors liv. 

Grönytor behöver avsättas för skyfallshantering. Vägarna är under 

enskilt huvudmannaskap, vilket försvårar åtgärder, och det kan finnas 

ett behov att överföra vägnätet till kommunalt huvudmannaskap. 

 

 

 

 Samverkan med fastighetsägare kring möjliga skyfallssåtgärder.  

Ansvar: KS 

 

 Viktigt med grönytor för skyfallsregn och värmedämpande vegetation. 

Oskarström 
När Nissan har höga flöden, vilket antas blir vanligare 

framöver på grund av klimatförändringarna, svämmas delar 

av befintlig bebyggelse och vägnät över. Dessutom riskerar 

samhällsviktig verksamhet och de kulturhistoriskt 

värdefulla miljöerna Oskarström samt området Sulfiten att 

översvämmas. Även för statlig väg och järnväg finns risk 

för översvämning. 

 Samverkan med fastighetsägare kring möjliga 

översvämningsåtgärder för fastigheter.  

Ansvar: KS 

 

 Reningsverket i Oskarström flyttas. 

Ansvar: LBVA 

 

 Brandstationen i Oskarström utreds. 

Ansvar: FN och RN samverkar 

 

Fotograf: Hanna Skyggeson 

Fotograf: Patrik Leonardsson 
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 Samhällsviktig verksamhet hanteras enligt en åtgärdsplan. 

Ansvar: Samtliga nämnder och bolag utefter ansvar. 

Sennan 
När Nissan har höga flöden, vilket antas blir vanligare 

framöver på grund av klimatförändringarna, svämmas delar 

av befintlig bebyggelse och vägnät över. Även för statlig väg 

och järnväg finns risk för översvämning. 

 

 

 

 

 Samverkan med fastighetsägare kring möjliga översvämningsåtgärder för fastigheter.  

Ansvar: KS 

 

 Samhällsviktig verksamhet hanteras enligt en åtgärdsplan. 

Ansvar: Samtliga nämnder och bolag utefter ansvar. 

Trönninge  
Det finns en skyfallsproblematik i Trönninge som förväntas förvärras av 

klimatförändringarna. Grönytor i orten behöver avsättas för 

skyfallshantering. Vägarna är under enskilt huvudmannaskap, vilket försvårar 

åtgärder, och det kan finnas ett behov att överföra vägnätet till kommunalt 

huvudmannaskap  

 Skyddas med dagvatten-, spillvatten- och skyfallsåtgärder. 

Ansvar: KS och LBVA samverkar 

 

 Utreda Trönningeåns påverkan på samhället och därefter samverka 

med fastighetsägare om möjliga åtgärder.  

Ansvar: KS 

 

 Viktigt med grönytor för skyfallsregn och värmedämpande vegetation. 

Fotograf: Halmstads kommun 

Fotograf: Sapna Billengren Lindström 
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Åled 
När Nissan har höga flöden, vilket antas blir vanligare framöver 

på grund av klimatförändringarna, svämmas delar av befintlig 

bebyggelse och vägnät över. Även samhällsviktig verksamhet är 

översvämningsdrabbad. En vall byggdes upp vid en akut 

översvämning 2002, den ligger fortfarande kvar och ger ett visst 

skydd.  

 

 

 Samverkan med fastighetsägare kring möjliga översvämningsåtgärder för fastigheter.  

Ansvar: KS 

 

 Reningsverket i Åled flyttas. 

Ansvar: LBVA 

 

 Solgläntans förskola flyttas. 

Ansvar: FN och BUN samverkar. 

 

 Samhällsviktig verksamhet hanteras enligt en åtgärdsplan. 

Ansvar: Samtliga nämnder och bolag utefter ansvar. 

 

Kusten och stränderna 
De kustområden som är mest hotade till följd av 

klimateffekterna är låglänta och erosionskänsliga. Strändernas 

yta kommer att minska och på vissa ställen försvinna helt. 

Tillgängligheten till kusten kommer att minska och både grön 

infrastruktur för växt- och djurliv och rekreationsstråk 

riskerar att ”klippas av” då strandlinjen kommer ända fram 

till privata tomter. I Halmstads kommun finns ett flertal 

områden som förväntas att påverkas kraftigt av höjd 

havsnivå, både permanent och vid tillfälliga höjningar på 

grund av kraftig vinduppstuvning i Laholmsbukten. Vid 

Östra stranden finns en befintlig risk för översvämningar, både vid höga havsnivåer och vid höga 

nivåer vid Fylleåns mynning. På grund av effekterna av framtida klimatförändringar förväntas 

översvämningsrisken bli ännu mer utbredd och drabbar i stort sett hela området. 

 Utredning av samtliga stränder i Halmstads kommun på grund av befintlig och framtida 

översvämningsproblematik samt framtida komplexitet. Därefter föreslås åtgärder enligt en 

åtgärdsplan.  

Fotograf: Halmstads kommun 

Fotograf: Patrik Leonardsson 
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Ansvar: KS och TFN samverkar 

 

 Östra stranden prioriteras på grund av befintlig översvämningsproblematik och komplexitet. 

Ansvar: KS 

Ytterligare information om åtgärderna, med bland annat tidsplan, finns i bilaga 6. 

Konsekvensbeskrivning av 

klimatanpassningsplanen  
Klimatanpassningsplanen med dess ambition och inriktningar har fokuserat på att ge förslag på 

åtgärder där vi redan idag har en påverkan utifrån klimatförändringarnas effekter i samhället. Det har 

resulterat i en listning av olika åtgärder, alltifrån identifiering av risker till att genomföra konkreta 

klimatanpassningsprojekt. Alla åtgärder i klimatanpassningsplanen bidrar till att minska kommunens 

sårbarhet och tillvarata möjligheter för att bygga ett resilient och långsiktigt robust samhälle. Utifrån 

detta har planens konsekvenser analyserats utifrån de tre perspektiven ekonomisk, ekologisk och 

social hållbarhet. 

Ekonomisk hållbarhet 
Arbetet med att anpassa Halmstads kommun till ett förändrat klimat kommer att medföra stora 

investeringar. Att inte genomföra åtgärder kan dock vara mer kostsamt på sikt, då extremhändelser 

förväntas öka i framtiden och återkomma mer regelbundet. Detta innebär stora kostnader för 

återställning efter varje extremhändelse. Åtgärderna ska bidra till att bibehålla och utveckla 

kommunens attraktivitet för boende, verksamheter och turism.  

Ekologisk hållbarhet 
Många av åtgärderna i klimatanpassningsplanen har till följd att öka eller bibehålla natur-, grön- och 

rekreationsområden, speciellt de åtgärder som ska minska påverkan på samhället vid skyfall och 

värmebölja. Åtgärderna handlar till exempel om att ta fram skötsel- och utvecklingsplaner för viktiga 

kommunalt ägda naturvärdes- och rekreationsområden och att ta fram skogsplaner för att mildra 

klimatförändringarnas effekter, kartlägga värdefulla natur- och rekreationsområden längs kust och 

vattendrag i riskområde för översvämning samt att öka kunskapen om naturbaserade 

klimatanpassningsåtgärder. 

Vid byggnation av skydd strävar Halmstads kommun efter att använda naturen och stärka 

ekosystemtjänster som dämpar klimatförändringarna. Där det är möjligt väljs blå eller gröna lösningar 

som ger mervärden för biologisk mångfald, rekreation och upplevelsevärden. Naturinslag i staden och 

grönska längs vägarna ska utvecklas och fortsatt användas som värmedämpare vid värmeböljor. 

Social hållbarhet 
Genom klimatanpassningsplanen kommer Halmstads kommun arbeta långsiktigt med risker, behov 

och möjligheter så att åtgärder till följd av ett förändrat klimat inte påverkar sårbara grupper negativt, 
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exempelvis äldre, unga och sjuka. De åtgärder som föreslås i klimatanpassningsplanen ska planeras 

och genomföras med delaktighet från hela samhället. Information om arbetet med att klimatsäkra 

Halmstads kommun ska nå ut jämlikt.  
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FÖRORD
Plan för utveckling av Halmstads stränder presenterar en översiktlig vision för 
utvecklingen av våra stränder i syfte är att möta dagens och framtidens behov av 
attraktiva stränder med ökade krav på tillgänglighet, service och upplevelsevärde. 
Planen innehåller strategier och verktyg för utveckling och förslag på åtgärder 
som kommunen vid tillskott av medel kan börja arbeta utifrån redan idag. Den 
innehåller också förslag på utvecklingsåtgärder på längre sikt. 

Som komplement till detta dokument kommer en handlingsplan tas fram med 
förslag till prioriteringsordning och tidsplan för föreslagna åtgärder. 
Handlingsplanen kommer vara ett dynamiskt dokument som kan revideras och 
kompletteras utifrån rådande förutsättningar och inkomna förslag. 

Planen för utveckling av Halmstads stränder med tillhörande handlingsplan är 
tänkta att tillsammans skapa en gemensam målbild och fungera som ett vägledande 
planeringsunderlag i utvecklingsarbetet.

Kommunen välkomnar också initiativ från privata aktörer, föreningar och 
näringsliv i arbetet för att utveckla och bevara Halmstads stränder som attraktiva 
platser för aktivitet, möten och rekreation.  

Halmstad 2021-XX-XX

Håkan Björklund   Marie Leandersson

Ordförande    Förvaltningschef
Teknik- och fritidsnämnden   Teknik- och fastighetsförvaltningen
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Halmstads kommun och           
stränderna
Halmstads kommun är utan tvekan och med all rätt 
förknippad med sina stränder. Läget vid kusten ger 
kommunens invånare unika möjligheter till rekreation 
på några av Sveriges vackraste platser. Stränderna bidrar 
till en god livsmiljö där hav, himmel och horisont aldrig 
är långt borta. Den stora variationen ger något för alla: 
lugn och avskildhet nära naturen, sociala mötesplatser 
med fullt av aktivitet, mäktiga dynlandskap, långsträckta 
vyer över Kattegatt, små platser intill strandskogens 
eller inlandets grönska. Stränderna är mycket betydel-
sefulla för kommunens identitet och sannolikt en viktig 
anledning till att många väljer att bosätta sig här. 

Stränderna har också gjort Halmstads kommun till en 
älskad semesterdestination. De bidrar starkt till 
kommunens attraktivitet som besöksmål och evene-
mangsstad. Tylösands strand har dessutom tidigare 
utsetts till Sveriges bästa strand vid en SIFO-under-
sökning utförd av Resia Travel Group. Turismen är en 
självklar del av kommunens identitet. Attraktiva och 
väl omhändertagna stränder som motsvarar besökarnas 
förväntningar bidrar till goda förutsättningar att nå 
Destination Halmstads målsättning om att fördubbla 
turistomsättningen och fyrdubbla antalet utländska 
besökare. En sådan utveckling skulle även innebära att 

BAKGRUND
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sysselsättningen i besöksnäringen kommer att öka, 
vilket ger förutsättningar för befolkningstillväxt i 
kommunen. 

Halmstad har historiskt sett varit en av Sveriges främsta 
sommardestinationer och har en väl utbyggd besöksnä-
ring, men har på senare år satts under en allt hårdare 
konkurrens efter ökade satsningar från andra destinatio-
ner. För att bibehålla strändernas attraktivitet och dess 
värde som resurs för Halmstad som destination krävs 
det att kommunen gör satsningar för att bibehålla och 
utveckla dess kvaliteter som besöksmål och plats för 
rekreation.

Med detta som bakgrund har kommunen sett ett behov 
av att ta fram en översiktlig visionsplan för utvecklingen 
av ständerna. Utvecklingsförslagen ska syfta till att möta 
dagens och framtidens behov av stränder som lockar 
och möter besökarnas krav på tillgänglighet, service och 
upplevelsevärde.

Stränderna i landskapet
Halmstads kommun har en lång kuststräcka mot 
havet samt några mindre sjöar i inlandet. Den långa 
kuststräckan bjuder på en rik variation i landskapet, 
vilket ger stränderna olika karaktär och till viss del styr 
förutsättningarna för deras utveckling och användande.

Den vanligaste förekommande strandkaraktären bland 
badstränderna är den vidsträckta sandstranden med dyner. 

Dessa stränder är breda och karaktäriseras av goda 
möjligheter till utblickar. Sanddynerna bidrar samtidigt 
med mer skyddade platser och skapar spännande lekmil-
jöer och möjlighet till lä för vinden. Intill dessa stränder 
kan man ofta hitta partier med strandskog i varierande 
storlek. Exempel på stränder med denna karaktär är 
Norra Haverdal och Frösakull. 

Den andra karaktären kan beskrivas som mindre sand- och 
stenstrand i vik. Dessa stränder är mindre än de vidsträckta 
sandstränderna, och omfamnas ofta av en något mer 
kuperad terräng. Stränderna består till större delen av 
sand, med inslag av klippor eller större stenar. Ofta fi nns 
också gräsytor att vistas på. Steninge och Tjuvahålan är 
exempel på denna karaktär.

Insjöarna erbjuder till skillnad från kuststränderna mer 
naturnära, och lugna badstränder. De har en smalare 
sandremsa med gräsyta intill. Här är vattnet mer stilla 
än vid kusten och bjuder in till en annan typ av bad. I 
kommunen fi nns fyra allmänna badplatser som ligger 
vid insjöar: Brearedssjön, Gyltigesjön, Tostarpasjön och 
Toftasjön.

Allmänna badplatser
Allmänna badplatser är de badstränder där kommunen 
utför renhållning och underhåll av serviceanläggningar 
och utrustning. Här tas badvattenprover för att säkerställa 
att badvattnet håller tillräcklig kvalitet för bad. 
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De allmänna badplatserna regleras i de lokala ordnings-
föreskrifterna. Halmstad har i dagsläget 17 allmänna 
badplatser. Av dessa är åtta så kallade EU-bad och nio 
övrigt bad. EU-baden är större offentliga badplatser som 
är registrerade som badvatten och ska uppfylla badvat-
tendirektivet med krav på kontroll av badvatten genom 
provtagning och undersökning. Badvattenprofi l och övrig 
information ska vara tillgänglig för allmänheten. Övriga 
bad lyder inte under samma regelverk. Kommunen avgör 
vilka som klassas som EU-bad, baserat på bland annat 
antal besökare. 

EU-bad: Steninge, Norra Haverdal, Vilshärad, 
Ringenäs, Frösakull, Tylösand, Svärjarehålan, 
Östra stranden. 

Övrigt bad: Tjuvahålan, Gröningen, Påarp, Laxvik, 
Gullbranna, Toftasjön, Tostarpasjön, Brearedssjön, 
Gyltigesjön. 
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Planer och visioner
Halmstads befolkning beräknas öka under de närmaste 
20 åren och är på väg mot 150 000 invånare. En växande 
kommun innebär ett ökat tryck på stränderna, men också 
ett behov av en utveckling av turistnäringen, där stränd-
erna är en viktig del. 

Strategisk plan 2019-2023 för Halmstads kommun beskri-
ver de utvecklingsområden och långsiktiga inriktningar 
som gäller under de kommande åren. Inriktningarna 
syftar till att förverkliga Halmstads vision om att vara 
hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden, samt 
att stödja kommunen i utvecklingsarbetet. Genom att 
erbjuda stränder som möter besökarnas krav på tillgäng-
lighet, service och upplevelsevärde bidrar utvecklingen av 
stränderna till att: 

- Skapa jämlika och likvärdiga villkor för alla kommunin-
vånare
- Möjliggöra en meningsfull fritid för alla barn och unga.
- Belysa problematiken kring klimatförändringar.
- Erbjuda attraktiva miljöer och mötesplatser kring våra 
stränder och sjöar. 

Genom satsningar som ökar tillgängligheten och attrak-
tiviteten för fl er målgrupper och som är anpassade efter 
kommande klimatförändringar kan stränderna bidra till 
att bli en mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 
kommun.  

Halmstads stränder och kust är starka identitetsbyggare 
som kommunen vill bygga vidare på och utveckla. För 
att bibehålla badsträndernas attraktivitet fi nns det ett 
stort behov av att arbeta fram en plan för hur strän-
dernas framtida utveckling ska se ut. Framtidsplan 2050 
delar in badstränderna i två kategorier: Stränder där 
rekreation, turism och andra upplevelsevärden utveck-
las, och Stränder där naturkaraktären bevaras. Det 
innebär att förutsättningarna för de olika stränderna 
varierar.

Kommunens nordligaste och sydligaste stränder ligger 
alla inom områden som omfattas av olika typer av 
naturvårdsskydd vilket begränsar möjligheterna för eta-
blering av byggnader och bryggor samt för vattensport. 
På de allmänna badplatser (Steninge, Norra Haverdal, 
Vilshärad, Påarp, Laxvik och Gullbranna) som ligger inom 
dessa områden ska istället naturkaraktären lyftas fram 
och utvecklas. 

Alla badplatser ska utvecklas för såväl människor som 
växt- och djurliv. Det är därför viktigt att rekreations-
intressen samordnas med naturvårdsintressen på och 
intill stränderna. 

Halmstad - destinationen 
med sommarkänsla året 
runt, där besökaren möts av 
omtanke och fylls av livslust!

ur Strategi 2030, Destination Halmstad AB

“
FÖRUTSÄTTNINGAR

Den stadsnära kuststräckan mellan Ringenäs och Östra 
stranden är viktig för rekreation och turism i kommu- 
nen. Här kan både små men även större satsningar så 
som kallbadhus rymmas för en ökad attraktivitet och 
tillgänglighet för besökare. Anläggningar för strandser-
vice bör dock vara koncentrerad till ett fåtal platser. Det 
är också viktigt att placering och utformning av strand-
servicen görs med omsorg för platsens karaktär och 
förutsättningar och tar tillvara de befi ntliga kvaliteter som 
under decennier har attraherat turister och besökare.

Framtidsplan 2050 pekar ut ett antal turismutvecklings-
punkter i strandnära lägen, där bland annat service och 
turism föreslås utvecklas. Tre av dessa målpunkter tas 
upp i denna plan: Tylösand, Östra stranden och Västra 
stranden. Satsningarna här syftar till att öka turism- och 
rekreationsvärdet i ett vidare perspektiv än enbart bad 

Målpunkter för turismutveckling pekas i Framtidsplan 
2050 även ut i Steninge och vid Skallkroken i Haverdal, 
Grötviks hamn, Gullbranna, Simlångsdalen och Gyltige.

I Framtidsplan 2050 är Trönninge och Simlångsdalen 
utpekade som ett servicesamhällen och är också två av 
de samhällen som förutspås växa mest. I takt med att 
orterna växer kommer det också fi nnas behov av att 
utöka servicen vid bland annat de närliggande strän-
derna.
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av denna typ av utvecklingsåtgärder kan därför komma 
att kräva en djupare analys av rådande förutsättningar i 
samband med fortsatt planering.

Klimatförändringarna är också en väsentlig faktor att ta 
hänsyn till gällande strändernas framtid. Forskning fram-
tagen av FN:s klimatpanel IPCC visar att sannolikheten 
för kraftiga regn, havsnivåhöjning, översvämninngar och 
stormar är hög. 

Utan förebyggande åtgärder kommer kommunens 
strandlinje att påverkas av stranderosion, då stormar 
och förhöjda vattennivåer rubbar den normala kompen-
sationen av sand med permanenta skador på stränder 
och sanddyner som följd. En minskad utbredning och 
attraktivitet för stränderna innebär en minskad attraktivi-
tet för Halmstad och kommunen som sommarstad och 
semestermål.  

Olika stränder i kommunen kommer drabbas olika 
mycket av klimatförändringarnas effekter och Östra 
stranden är en av de stränder som förutspås drabbas 
hårdast. 

Vid arbetet med att utveckla servicen och tillgängligheten 
till våra stränder är det viktigt att beaktar behovet av 
kommande klimatanpassningsåtgärder och att anpassa 
åtgärderna efter ett kommande behov av klimatan-
passning. Föreslagna åtgärder får till exempel inte bidra 

Utmaningar
Besökare till badstränderna ställer allt högre krav 
på service och utbud på och intill stränderna. Även 
kraven på tillgänglighet ökar, både fysiskt och i form 
av information i olika format. Att arbeta för att möta 
besökarnas krav på service och tillgänglighet är viktigt 
för att Halmstads stränder ska fortsätta vara attraktiva 
för kommunens invånare, locka besökare och vara en 
tillgång för turistnäringen även i framtiden.  

Att skapa plats och förutsättningar för både mindre och 
större verksamheter i anslutning till badplatserna är där-
för en av pusselbitarna för att nå det målet. För mindre 
verksamheter kan det ske både genom att kommunen 
iordningsställer mindre byggnader som sedan hyrs ut 
och genom anläggande av uppställningsytor för mobila 
verksamheter som exempelvis foodtrucks, uthyrning av 
solstolar och försäljning av strandutrustning. 

Etablering av verksamheter på och intill stränderna kan 
kräva bygglov och i vissa fall även prövning i detaljplan. 

Många typer av serviceanläggningar och platser för 
upplåtelse kräver att det fi nns möjlighet att ansluta sig 
till ett el- och VA-system i närheten. Genomförande 

De tre förstnämnda fokussttränderna är några av 
kommunens mest välbesökta stränder. Östra strandens 
läge nära Halmstads centrum gör den särskilt viktig för 
den vardagsnära rekreationen, och här fi nns också ett av 
kommunens två utpekade tillgänglighetsbad. 
Tylösand är en av landets mest kända badstränder, med 
stor dragningskraft och potential för ytterligare utveck-
ling med fl er verksamheter, service och aktiviteter. Även 
Ringenäs, som har en mer lågmäld karaktär, men väldigt 
många besökare anses ha stor utvecklingspotential med 
utökad service och fl er verksamheter. Norra Haverdal 
särskiljer sig på så vis att den är en lugnare strand inom 
naturreservat, där naturvärdena ska ges prioritet. 

Västra stranden är på grund av bristande vattenkvalitet 
inte klassad som en allmän badplats. Den har trots detta 
utsetts till fokusstrand då den med sitt stadsnära läge 
och popularitet har stor potential att utvecklas till en 
strand där aktivitet och rörelse står i centrum. Trön-
ninge strand är inte heller en allmän badstrand idag men 
då både den och Brearedssjön är stränder som ligger i 
nära anslutning till två orter som är utpekade service-
samhällen och där man ser en stor framtida utveckling 
så föreslås även dessa på sikt klassas som fokusstränder.

Avsikten är att de utvecklingstankar och idéer som 
presenteras för fokusstränderna i varierande grad också 
ska kunna överföras på kommunens övriga stränder.  

Det gäller både utformningen av entréområden samt de 
utarbetade strategierna: Service och tillgänglighet, Aktivitet 
och upplevelse samt Året och dygnet runt.
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till en ökad risk för erosion. Åtgärder för att utveckla 
stränderna bör dock inte hindras av ett framtida behov av 
klimatåtgärder då genomförandet av visst utvecklingsar-
bete kring stränderna har en stor betydelse redan idag. 

Behovet av klimatanpassningsåtgärder för att minska den 
negativa påverkan är en komplex fråga som i många fall 
omfattas av stora tekniska svårigheter och kräver bety-
dande ekonomiska resurser. Detta beskrivs och behand-
las närmare i Plan för klimatanpassning samt Framtidsplan 
2050.

Ytterligare en utmaning för kommunens utveckling 
av stränderna är varierande markägoförhållanden och 
planförhållanden, vilket i stor utsträckning styr vilka 
förhållningsregler som gäller på de olika stränderna. Hälf-
ten av badplatserna ligger inte på kommunal mark. Vissa 
stränder är planlagda som allmän plats medan andra inte 
är planlagda alls. Det påverkar kommunens möjlighet 
att arbeta med till exempel utformning av entréer ner till 
stranden, eller åtgärder för att främja tillgängligheten. 
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Tillgänglighet och jämlikhet
Utvecklingen av stränderna är av stor betydelse utifrån 
målet att bli en mer jämlik kommun där alla oavsett 
funktionsvariationer eller socioekonomiska förutsätt-
ningar har möjlighet att ta sig till och använda bad-
stränderna. Att göra Östra stranden mer tillgänglig och 
användarvänlig anses särskilt angeläget utifrån att den 
med sitt geografi ska läge har en stor betydelse för att 
främja utvecklingen i de östra stadsdelarna vilket bidrar 
till en jämlikare kommun. Långsiktiga satsningar vid 
Östra stranden är samtidigt mer komplexa då det också 
är en av de stränder som riskerar att bli mest påverkad 
av klimatförändringar. 

För att stränderna ska bli tillgängliga för så många 
som möjligt oavsett funktionsvariationer kan universell 
utformning användas vid gestaltning av nya och befi nt-
liga platser samt val av utrustning. 

Fortsatt arbete
De utvecklingsförslag som presenteras i Plan för utveck-
lilng av Halmstads stränder är övergripande förslag för 
strändernas utveckling. Dessa behöver arbetas vidare 
med inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen 
och utifrån förutsättningar i gällande detaljplaner och 
ägandeförhållanden m.m.. Behovet av diverse lov och 

dispenser samt möjligheten till inkoppling av el och 
VA är exempel på viktiga förutsättningar att undersöka 
vidare inför ett eventuellt genomförande. En tidig dia-
log med berörda myndigheter, markägare, förvaltningar 
och bolag är därför en förutsättning för en smidig 
genomförandeprocess. 

Inför ett fortsatt arbete är det också viktigt att lyssna 
in allmänhetens synpunkter och att barnens perspektiv 
beaktas. Vilket kan göras genom olika former av dialo-
ger samt att på olika sätt involvera barn i olika grupper 
och utifrån barnens ålder och mognad. 

Kommande klimatförändringars inverkan behöver 
undersökas och beaktas vid nyetablering av olika slags 
service och turismutveckling på och i anslutning till 
stränderna. Åtgärdsförslag och eventuella samarbeten 
med privata aktörer, föreningslivet och näringsidkare 
välkomnas och ska beaktas vid utvecklingen av strän-
derna. 

Åtgärdsförslag för strändernas utveckling samlas i en 
handlingsplan i vilken prioriteringsordning och tidsplan 
sätts. För att säkerställa att viktiga förutsättningar och 
aspekter beaktas avses även en checklista tas fram som 
underlag för ett fortsatt arbete.
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Fokusstränder: 
Östra stranden  Västra stranden
Tylösands strand  Trönninge strand
Ringenäs strand  Brearedssjön
Norra Haverdals strand

Tillgänglighetsbad:
Gröningen
Svärjarehålan

FOKUSSTRÄNDERNA ska utöver detta:

• ha tillgång till dusch och fotdusch
• ha tillgång till dricksvatten
• utrustas med lokaliseringsskyltar på stränderna
• ha omsorgsfullt gestaltad huvudentré med god 

tillgänglighet
• erbjuda hög standard och tillgänglighet på 

servicebyggnader
• erbjuda platser för tillfällig markupplåtelse 

utrustade med vatten och el
• ha ett tillgängligt stråk ner till stranden
• erbjuda wifi -zon på stranden eller i anslutning till 

entrén
• erbjuda ytor för aktivitet som inte enbart är      

kopplade till bad
• vara välkomnande under hela året

SAMTLIGA BADSTRÄNDER ska: 

• vara lätta att hitta till
• vara lätta att orientera sig på
• ha enhetlig skyltning med god läsbarhet och 

placering
• erbjuda minst en tillgänglighetsanpassad toalett
• erbjuda tydligt uppmärkta platser för cykel- 

och bilparkering, 
• erbjuda tillgänglighetsanpassade parkerings-

platser
• erbjuda tillgängliga sittplatser
• uppmuntra till lek och aktivitet 
• vara rena och välkomnande
• ha minst en räddningsväg
• ha livräddningsutrustning
• erbjuda rekreativa och inbjudande mötesplatser
• gestaltas i samspel med den omgivande 

landskapskaraktären
• ha närhet till hållplats för kollektivtrafi k

TILLGÄNGLIGHETSBADEN ska utöver det som 

fokusstränder och övriga badstränder erbjuder 

även ha:

• bemanning med badvärdar under badsäsong
• fullt tillgänglighetsanpassad servicebyggnad med 

toalett, dusch, lift och brits.
• tillgänglighetsanpassade bryggor och stegar för att 

ta sig i och ur vattnet
• god tillgång till tillgängliga parkeringsplatser
• digital mätning av vattentemperatur

Målet är att kunna erbjuda attraktiva och välkomnande stränder för så väl 
boende som besökare. Det ska fi nnas stränder som erbjuder god service 
och tillgänglighet och som erbjuder möjlighet till aktivitet och upplevelse 
under hela året och dygnet runt. Nedan presenteras mål för utvecklingen av 
stränder i tre nivåer. Samtliga stränder ska dock eftersträva så hög tillgäng-
lighet och användbarhet som möjligt utifrån platsens förutsättningar. 

MÅL

12

Samtliga badstränder avser de 17 allmänna badplatser som redovisas i denna 
utvecklingsplan. Fokusstränderna syftar på de sju stränder som pekas ut i 
planen, och tillgänglighetsbaden är de badplatser som idag erbjuder extra god 
tillgänglighet genom att bland annat vara utrustade med ramp ner i vattnet. 
Åtgärderna ska anpassas utifrån den specifi ka strandens karraktär och 
förutsättningar samt besökarnas behov.
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VISION. Halmstadbornas vardagsrum vid 
havet sjuder av aktivitet. På cykelavstånd 
från den växande staden lockar det nya 
kallbadhuset folk hela året, man lagar mat 
tillsammans vid det långa uteköket, fl anerar 
längs strandpromenaden och njuter av 
närheten till naturen. 

Östra stranden
HALMSTADS HAVSNÄRA VARDAGSRUM
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A. Utveckling av parkering samt välkomnande 
skylt och belysning på tallarna.
B. Förtydligad huvudentré, välkomnande 
och överblickbar. En sammanhållen yta som 
innehåller sittplatser, cykelparkering och möj-
lighet för skugga. Här börjar tegelbeläggningen 
som leder mot stranden och där övergår i trä. 
C. Ny servicebyggnad med toalett och dusch. 
Sophantering med avskärmning. 
D. Plats för upplåtelse med el och vatten.
E. Evenemangsyta, plats för utebio, musik-
arrangemang m.m. Långa bänkar längs strand-
promenaden.
F. ”Världens längsta utekök”, delvis under tak. 
Tillgång till vatten och el.  
G. Väderskyddade sittplatser med utsikt mot ny 
brygga.
H. Upphöjd strandpromenad med tillgänglig 
markbeläggning, utökad och förstärkt stensko-
ning (klimatanpassningsåtgärd för att skydda 
mot översvämning)
I. Utöka gräsyta och fl ytta bak vegetationsridå 
för mer plats till utveckling.
J. Utveckla parkeringen. 
K. Strandnära lek- och aktivitetsyta
L. Entré som stödjer kopplingen till Östra stran-
den. Här börjar den tillgängliga strandpromena-
den med markbeläggning i tegel. Lokaliserings-
skylt visar Östra stranden och dess innehåll. 
M. Utveckla vegetationsridå 
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Östra stranden
HALMSTADS HAVSNÄRA VARDAGSRUM
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Tylösands strand
STRANDEN MED PULS
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Västra stranden
DEN STADSNÄRA AKTIVITETSSTRANDEN

VISION. Västra stranden är en livlig 
mötesplats nära staden, där människor 
kan utöva en mångfald av aktiviteter. 
Här ryms kultur- och musikevenemang sida vid sida med 
fritidsfi sket i småbåtshamnen och verksamheter som caféer 
och uthyrning av surf/ och kajakutrustning. Det fi nns också 
en tydlig koppling till Prins Bertils stig som stärker strandens 
rekreativa identitet. Västra stranden är en del av Alets 
naturreservat. 
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REDOGÖRELSE FÖR REMISSYTTRANDEN

PLAN FÖR UTVECKLING AV HALMSTADS STRÄNDER 

Plan för utveckling av Halmstads stränder presenterar en översiktlig vision för 
utvecklingen av våra stränder i sy e är att möta dagens och framtidens behov av attraktiva stränder med 
ökade krav på tillgänglighet, service och upplevelsevärde. Planen innehåller strategier och verktyg för 
utveckling och förslag på åtgärder som kommunen vid tillskott av medel kan börja arbeta utifrån redan 
idag. Den innehåller också förslag på utvecklingsåtgärder på längre sikt. 

REMISS

För att inhämta synpunkter lämnades e er beslut i Teknik och fritidsnämnden 2021-04-26 §64 planen 
för utveckling av Halmstads stränder ut på remiss till berörda myndigheter, förvaltningar, bolag, markä-
gare och samhällsföreningar. Remisstiden pågick mellan 07 maj- 31 juli 2021.

Planförslaget har skickats ut till följande beslutade remissinstanser: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämn-
den, Destination Halmstad AB, Länsstyrelsen Halland, Försvarsmakten, Forti  kationsverket, Markägare 
av stränderna i Ringenäs och Haverdal (Norra Frösakull/Ringenäs villaförening ekonomisk förening, 
Statens naturvårdsverk), Samhällsföreningar i orter med närhet till de allmänna badstränderna. (Haver-
dals samhällsförening, Gullbrandstorps samhällsförening, Simlångsdalens samhällsförening, Steningen 
samhällsförening, Trönninge samhällsförening)

Utöver dessa  ck även följande instanser möjlighet att yttra sig Fastighetsnämnden, Kulturnämnden, 
Miljönämnden, Räddningsnämnden, Socialnämnden, Funktionsrättsrådet, Laholmsbuktens VA AB, 
Region Halland. 

Yttranden har inkommit från 14 berörda remissinstanser. Följande 13  remissinstanser har inkommit 
med synpunkter på planen: 
• Länsstyrelsen
• Byggnadsnämnden
• Destination Halmstad
• Fastighetsnämnden
• Kommunala funktionsrättsrådet
• Kommunstyrelsen
• Kulturnämnden
• Laholmsbuktens VA (LBVA)
• Socialnämnden
• Gullbrandstorps samhällsförening
• Haverdals samhällsförening
• Norra Frösakull/ Ringenäs samhällsförening
• Trönninge samhällsförening

632



                     REMISSREDOGÖRELSE -  PLAN FÖR UTECKLING AV HALMSTADS STRÄNDER        3 ( 2 6 )  

Yttranden som inkom under remissen  berörde i huvudsak:
• Koppling till Framtidsplan 2050
• Urval av fokusstränder
• Klimatanpassning
• Naturvärden
• Behov av tidig dialog
• Behov av djupare utredning/förstudier
• Tillgänglighet
• Mänskliga rättigheter & funktionsrätt
• Jämlikhet
• Barnrättsperspektiv
• Delaktighet
• Hållbarhet
• Behov av dispenser och lov
• El-tjänster
• VA-tjänster
• Kallbadhus
• Serviceutbud
• Åtgärdsförslag
• Anpassning till platsen 
• Gestaltningskoncept
• Off entlig konst & konstnärlig gestaltning
• Urval allmänna badstränder
• Budget och  nansiering

SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Planen för utveckling av Halmstads stränder är i stora delar oförändrad men har kompletterats med 
tillägg och förtydliganden i ett  ertal frågor. 

• Tillägg har gjorts av Trönninge strand och Brearedssjön som framtida fokusstränder
• Förtydligande har gjorts gällande planens koppling till Framtidsplan 2050
• Tillägg av möjliga verktyg har gjorts under strategier1-3
• Förtydligande har gjort gällande behov av anpassning till kommande klimatanpassningsåtgärder
• Tillägg om vikten av utveckling av stränderna ur ett jämlikhetsperspektiv och klimatutmaningen 

kopplat till bl.a. Östra stranden
• Förtydligande gällande att belysning ska göras med hänsyn till växt- och djurliv
• Förtydligande gällande tillgänglighetskrav och krav på användbarhet utifrån allas rätt att kunna 

använda stränderna
• Tillägg av universell utformning som verktyg för att nå lösningar som är anpassade för så många 

som möjligt 
• Förtydligande om vikten av delaktighet i arbetet med utvecklingen av stränderna
• Tillägg har gjorts kring behovet av tidig dialog med berörda markägare, myndigheter, 

förvaltningar och bolag för en smidig genomförandeprocess
• Förtydligande har gjorts gällande att föreslagna åtgärder kräver närmare utredning utifrån 

platsspeci  ka förutsättningar samt behovet av dispenser och lov
• Förtydligande gällande att behovet av el- och vattensanslutning är viktiga förutsättningar som 

behöver undersökas vidare inför genomförande av åtgärder. 
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• Förslaget om kallbadhus nämns i ett mer generellt sammanhang samt som förslag på möjliga 
verktyg vid Östra stranden och Tylösand utan förslag på placering. 

• Tillägg har gjorts avseende att samarbete med föreningar välkomnas
• Tillägg avseende betydelsen av strändernas utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv
• Viktiga detaljfrågor och förutsättningar för genomförande inarbetas i en checklista för 

genomförande 
• Vilshärad läggs inte till som fokusstrand
• Detaljerade synpunkter om genomförande och utformning på speci  ka stränder tas ej med i 

planen för utveckling då det främst ska fungera som ett översiktligt visionsdokument

YTTRANDEN FRÅN STATLIGA MYNDIGHETER

LÄNSSTYRELSEN

Allmänna synpunkter
Länsstyrelsen konstaterar att Utvecklingsplan för Halmstads stränder i huvudsak är ett 
visionsdokument och förslagen på åtgärder är därför svåra att lämna synpunkter på både ur ett 
samhällsplaneringsperspektiv och ur ett tillåtlighetsperspektiv. Länsstyrelsen är positiv till att 
kommunen anger att förslagen behöver arbetas vidare med inom ramen för samhällsbyggnads-
processen och utifrån förutsättningar i gällande detaljplaner och att mer omfattande verksamheter 
kräver prövning i detaljplan. Kommunen har kopplat förslagen till den gällande översiktsplanen 
Framtidsplan 2030 där fem fokusstränder pekats ut. Det hade varit intressant att här även nämna 
den nya översiktsplanen som är under framtagande och hur den förhåller sig till utvecklingsplanen.

Mer detaljerade synpunkter på bland annat klimatanpassningsåtgärder och lämplighet kommer att 
lämnas i ett senare skede av samhällsbyggnadsprocessen. 

Klimatanpassning
Kommunen nämner klimatförändringarna på sidan 8  i Utvecklingsplanen och anger att 
strandlinjen, utan förebyggande åtgärder, kommer att påverkas av erosion. Sedan konstateras 
att en minskad utbredning och attraktivitet för stränderna innebär en minskad attraktivitet för 
Halmstad som sommarstad och semestermål. Länsstyrelsen anser att kommunen bör ta hänsyn till 
erosionsriken i planeringen av hur stränderna ska utvecklas. Det är viktigt att föreslagna åtgärder 
inte bidrar till en ökad erosion. 

Det är bra att ingen etablering av bryggor och byggnader sker vid de stränder som är lokaliserade vid 
naturskyddsområden. Vid ett framtida behov av skyddsåtgärder i dessa områden är naturbaserade 
åtgärder att föredra. Etablering av bryggor och byggnader eller andra fasta installationer bör noga 
utredas på de stränder där en ökad erosionsrisk  nns så ingen negativ påverkan på stranddynerna 
sker. Stranddynerna behövs som ett skydd mot framtida översvämningar i takt med en stigande 
havsnivå, bland annat fyller de funktionen av ett skydd mot bakomliggande bebyggelse. Det är 
önskvärt att erosionskänsliga badstränder kontinuerligt följs upp. Redan i översiktsplaneskedet 
är det lämpligt att skapa sig en bild över den totala risken för erosion och översvämning om 
strandområden utvecklas.
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Länsstyrelsen vill också ly a behovet av växtlighet i närheten av stränder där mycket människor 
vistas. Det är viktigt att hitta plats för ställen med svalka i samband med värmeböljor. Ett förändrat 
klimat innebär både längre och mer frekventa värmeböljor. Speciellt viktigt att tänka på är att dessa 
platser är tillgängliga för grupper som är sårbara i en värmebölja. 

Naturvärden och frilu sliv
Övergripande är det bra att stränderna som är viktiga ur både frilu slivsaspekter och 
naturvårsaspekter hanteras i ett samlat grepp istället för en och en. Det är viktigt att ha med sig 
att mer kunskap och fördjupad förståelse för åtgärdernas påverkan på miljön kan innebära nya 
ställningstaganden senare i processen.

Länsstyrelsen delar uppfattningen att stränderna i Steninge, Norra Haverdal, Vilshärad, Påarp, 
Laxvik och Gullbranna i huvudsak ska utvecklas genom att naturkaraktären ska ly as fram. Även 
vid de fyra utpekade målpunkterna  nns höga naturvärden vid eller i nära anslutning till stränderna. 
Utvecklingen på de stränderna bör inte ske utan att naturvärdena väger tungt.

De föreslagna målen med stränderna samt strategierna är tydliga. Länsstyrelsen vill påpeka att för 
 era av stränderna går räddningsvägar genom naturreservat vilket innebär att dispenser från förbud 

att framföra motorfordon o a behövs. Länsstyrelsen uppmanar Halmstad kommun att föra dialoger 
kring räddningsvägar i god tid.

I de utpekade strategierna är belysning ”ett givet verktyg”, liksom det för fokusstränderna är ett 
av målen att erbjuda upplysta stråk till stranden. Belysning har en negativ påverkan på växt- och 
djurlivet. Länsstyrelsen vill påpeka att kunskapsläget kring hur belysning påverkar växt- och djurlivet 
ständigt ökar. Det  nns anledning att ta till sig de kunskaperna som innefattar både konsekvenser 
av belysning och hur belysning kan utformas för att minska påverkan på växt- och djurlivet innan 
man slår fast strategin. I anslutning till områden med hög biologisk mångfald, som tex de kustnära 
sandhedarna, är i många fall införande av belysning direkt olämpligt.

Länsstyrelsen har svårt att gå igenom påverkan på naturvärden i detalj. Det kan dock konstateras att 
ett  ertal av de föreslagna åtgärderna kräver en fördjupad utredning av Halmstad kommun innan 
genomförande. Några snabba nedslag:

Östra stranden
Placeringen av ett kallbadhus är mycket svår att uttala sig om utan ett noggrannare underlag. 
Principiellt är placeringarna i norra delen av Östra stranden i anslutning till Gröningen bättre ur en 
naturvårdssynpunkt då området generellt är mer exploaterat. Länsstyrelsen anser att en placering av 
kallbadhuset inte bör slås fast innan lämpligheten utreds mer i detalj. Utöver placeringen är också 
den slutliga utformningen av ett eventuellt kallbadhus av stor betydelse för påverkan på naturvärden.

Tylösand
I den norra delen av Tylösand rinner Nyrebäcken ut i havet. Nyrebäcken har höga limnologiska 
värden. Åtgärder nära bäcken, inklusive belysning av vattnet, bör undvikas.

Ringenäs
Åtgärd 2 och 3 ser ut att planeras i anslutning till ett område där sandmålla är noterad. Det är en 
rödlistad art (sårbar, VU) som har en stor del av sina nationella förekomster i Hallands län och i 
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Halmstad kommun. Vi har därför ett extra stort ansvar för att förvalta förekomster av sandmålla här.
Åtgärd 5 och 6 är planerade till ett område med förekomst av  era rödlistade arter. Påverkan på djur- 
och växtlivet riskerar att bli mycket stor.
Åtgärderna behöver preciseras och konsekvensbedömmas i kommande prövningsprocesser.

Länsstyrelsen upplyser också att huvuddelen av de planerade åtgärderna sedan 2015 ligger inom 
område med naturvårdsavtal mellan staten och fastighetsägaren.

Norra Haverdalsstrand
Samtliga planerade åtgärder ligger inom naturreservat och Natura 2000-område. Tillåtligheten för 
åtgärderna kan inte bedömas på be  ntligt underlag. Åtgärderna bör inte fastslås utan fördjupade 
diskussioner om åtgärderna ur ett naturvårdsperspektiv.

Sy et med reservatet är att bevara och utveckla naturvärden i de öppna sandmarkerna. Strukturer 
som bar sand och växter som producerar pollen och nektar ska  nnas i den omfattning som 
krävs för att arter som lever i öppna sandmarker ska kunna förekomma i området på lång sikt. 
Vattendragens mynningar ska kunna vandra fritt. Naturvärdena i skogliga värdekärnor ska bevaras 
och utvecklas och här ska död ved samt äldre lövträd och tallar  nnas i en sådan mängd som behövs 
för att arter knutna till dessa miljöer ska kunna förekomma inom området. En naturlig hydrologi ska 
så långt möjligt bevaras. Områdets karaktär av oexploaterat kustlandskap ska bevaras. Frilu slivet 
ska gynnas i området som ska ge goda förutsättningar för allmänheten att bada, sola, motionera, 
bedriva frilu sliv och uppleva naturen.

Västra stranden
Åtgärder inom område 2 kan påverka naturreservat och Natura 2000-område.

Mänskliga rättigheter och tillgänglighet
Länsstyrelsen är positiv till att det framgår av sy et i Utvecklingsplanen att kommunen vill öka 
krav på tillgänglighet, service och upplevelsevärde. Det är viktigt att en tillgänglig och användbar 
livsmiljö ska möjliggöra allas tillgång till olika funktioner i den fysiska miljön oavsett rörelse- och 
orienteringsförmåga (Boverkets tolkning av 2 kap 3 § PBL).

Delmålformuleringar som presenteras för tillgänglighetsbaden under nivå 3 (sidan 10) behöver 
även vara vägledande i delmålformuleringar i nivå 1 och 2. Att bara ha med sig bara en del av 
tillgänglighetsmålen i allmänna platser under nivå 1 och 2 uppfyller inte de tillgänglighetskrav 
som ställs enligt 8 kap, 9 § punk 5 och 12 § 2 stycke PBL. Målsättningar (2–5) under nivå 3 som 
är presenterade som tillgänglighetsbad behöver vara normerade i samtliga stränder för att göra 
allmänna platser tillgängliga för alla. Ej avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för 
personer med funktionsnedsättningar i stränder i nivå 1 och 2 kan riskera att vara diskriminerande.

Det är bra att ett av de tre strategiska utvecklingsarbetena handlar just om service och tillgänglighet 
(sidan 12). Strategin har tydligt inriktat sig på att göra badstränderna mer tillgängliga när det 
gäller allt från entrén till sittplatser och serviceanläggningar till badplatser. Inriktningar och 
verktyg som är kopplade till det strategiska utvecklingsarbetet avseende service och tillgänglighet 
verkar vara genomtänkta. Däremot  nns det individuella och särskilda behov för personer med 
funktionsnedsättning (besökare) vilka behöver analyseras och där individuella stöd behöver 
erbjudas.
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Det är välkommet att utvecklingsplanen har en separat vision samt formuleringar kring service 
och det strategiska utvecklingsarbetet kopplat till varje strand. Det är även bra att det redan 
vid planeringsstadiet uppmärksammas vikten av informations- och orienteringsskyltar. Dessa 
kommer att öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det är även viktigt att 
beakta särskilda lösningar för personer som har  erfunktionsnedsättningar såsom synskadade, 
hörselnedsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel autism).

Det är viktigt att beakta principen om universell utformning vilket innebär att produkter, miljöer, 
program och tjänster i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla, utan behov av 
anpassning eller specialutformning. Detta framgår i artikel 4, (f) i FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Boverket har tagit fram ett stödmaterial för att vägleda 
kommuner kring universell utformning. 

Barnrättsperspektiv
Barnrättsperspektiv ska beaktas i alla beslut som rör barn som enskild eller i grupp. Det innebär att 
beakta framförallt 4 grundläggande rättighets principer dvs icke-diskriminering, barnets bästa, liv 
och utveckling och delaktighet och in  ytande. Det framgår inte i utvecklingsplanen hur barnen har 
varit delaktiga i framtagandet av utvecklingsplanen. Det framgår inte heller hur barnets perspektiv 
beaktats i framtagandet av utvecklingsplanen. En konsekvensanalys av hur olika grupper av barn 
påverkas av detta beslut bör tas fram. E ersom detta är en utvecklingsplan med främjandeändamål 
bör konsekvens istället handla om hur olika barn kan riskera att inte få tillgång till badstränder 
som alla andra och vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa möjligheter för barn med 
funktionsnedsättningar att besöka stränderna (artikel 23, 1st barnrättslagen) och att främja barn 
från socioekonomiskt utsatta området att utnyttja badstränder (artikel 31, 1st samt 2st rekreation). 

Kartmaterial
Tillgänglighetsbadet Svärjarehålan bör på kartan på sidan 9 redovisas med en orange linje 
så att det får samma status som tillgänglighetsbadet Gröningen på Östra stranden. E ersom 
tillgänglighetsbaden ska ha kvalitéer utöver det som fokusstränderna och övriga badstränder har 
enligt tabellen på sidan 10 så bör de kategoriseras på likvärdigt sätt.

Förvaltningens kommentar på yttrande
         Allmänna synpunkter

Kopplingen till Framtidsplan 2050 utvecklas och förtydligas i dokumentet.

Klimatanpassning
Förtydligande görs i planen avseende att fördjupad utredning krävs inför genomförande av åtgärder, 
samt att föreslagna åtgärder inte får hindra framtida klimatanpassningsåtgärder eller bidra till ökad 
erosion. Kommunen avser också ta fram en checklista för planering och genomförande för att 
säkerställa att viktiga förutsättningar och aspekter beaktas vid ett fortsatt arbete.

Kommunen anser dock att en utveckling av stränderna inte ska hindras av att det kan komma att 
krävas klimatanpassningsåtgärder på längre sikt med risk för att de satsningar som görs nu kan 
komma att spela ut sin roll vid kommande åtgärder. 

Yttranden om översiktsplanens innehåll avseende erosionsrisken vid stränderna behandlas inte i 
denna process utan hänvisas till granskningsprocessen av Framtidsplan 2050. 
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Kommunen bedömer att det  nns god tillgång till växtlighet i anslutning till stränderna och föreslår 
som komplement till detta även byggnation av solskydd, som ett möjligt verktyg/åtgärd i planen för 
utveckling av Halmstads stränder.  

Naturvärden och frilu sliv
Behov av eventuell dialog kring räddningsvägar inarbetas i checklista för genomförande. 

Belysning ses som ett viktigt verktyg för att öka användbarheten och tillgängligheten vid stränderna. 
Tillägg görs avseende att belysning ska anpassas e er de platsspeci  ka förutsättningarna och med 
hänsyn till växt- och djurliv. 

Synpunkter på platsspeci  ka åtgärder noteras och beaktas i fortsatt arbete.

Viktiga förutsättningar så som exempelvis gällande naturvårdsavtal, naturreservat, natura 2000 och 
behov av dialog med markägare, rödlistade arter är punkter som inarbetas i checklista som aspekter 
att beakta. 

Förslaget om kallbadhus nämns i ett mer generellt sammanhang under avsnittet Planer och visioner 
samt som förslag på möjliga verktyg vid Östra stranden och Tylösand utan förslag på placering. 

Mänskliga rättigheter och tillgänglighet
Den fysiska miljön på stränderna gör att det  nns stora svårigheter att anpassa samtliga stränder så 
de är tillgängliga för alla. Därav har Halmstad kommun valt att satsa på att ha två tillgänglighetsbad 
där det  nns möjlighet att uppnå en högre grad av tillgänglighetsanpassning. 

Tillägg görs att enkelt avhjälpta hinder ska avhjälpas och att samtliga stränder ska 
tillgänglighetsanpassas så långt som möjligt utifrån de platsspeci  ka förutsättningarna, samt att 
full tillgänglighet ska e ersträvas vid nybyggnation/nyanläggning av servicebyggnader, spänger, 
parkeringsplatser m.m. För att erbjuda stöd för besökare med särskilda behov ska tekniska lösningar 
som underlättar bad så långt som möjligt erbjudas vid tillgänglighetsbaden. 

Barnrättsperspektiv
Planen för utveckling av Halmstads stränder är ett visionsdokument på en övergripande nivå. 
Hänsyn har vid framtagande av planen tagits till barnperspektivet genom att föreslå förbättringar 
som gynnar barnen och deras nyttjande av stränderna och som bland annat sy ar till att göra det 
lättare att besöka stränderna i sällskap av barn. Det handlar om allt från att föreslå bättre skyltning 
som gör det lättare att hitta på stranden, ökad tillgång och tillgänglighet till servicebyggnader för 
toalettbesök och blöjbyten och serveringar där man kan köpa en glass eller dricka att svalka sig med 
för att till bättre tillgång till aktivitetsytor och parkeringsplatser för bil och cykel samt närhet till 
kollektivtra  k  som gör det lättare att ta sig till stranden. 

I nästa skede av arbetet med att utveckla stränderna kommer barnets perspektiv beaktas. Vilket kan 
göras genom att på olika sätt involvera barn i olika grupper och utifrån barnens ålder och mognad 
inför planering och genomförande av åtgärder. 

Då planen inte föreslår någon förändring som ändrar förutsättningarna på ett negativt sätt eller 
medför någon försämring för barnen som besöksgrupp anses inte en konsekvensanalys tillföra något 
till arbetet med detta visionsdokument. 
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Utvecklingen av  Östra stranden som fokusstrand sy ar till att främja tillgången till strandvistelse 
för barn från socioekonomiskt utsatta områden. Detta då Östra stranden är den strand som med sitt 
geogra  ska läge ligger närmast många av de områden där det bor en stor andel personer med sämre 
socioekonomiska förutsättningar. 

Kartmaterial
Den orange linjen används för att illustrera vilka stränder som är fokusstränder. Svärjarehålan 
föreslås inte vara klassad som fokusstrand och ska därför inte markeras med orange linje. Gröningen 
har det med anledning av dess direkta närhet och sammanlänkning med Östra stranden som klassas 
som fokusstrand.

YTTRANDEN FRÅN KOMMUNALA NÄMNDER, M FL.

BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden är positiv till Utvecklingsplan för Halmstad stränder i sin helhet och bedömer att 
den har ett bra fokus och målbild. Byggnadsnämnden vill skicka med till teknik- och fritidsnämnden 
att:
• Ha framförhållning och dialog med samhällsbyggnadskontorets planavdelning och bygg- och 
miljöförvaltningen gällande planeringen av byggnader och byggnadsverk som kräver bygglov. 
Detta kan vara ex. till-, om- och nybyggnader av bl a toalettbyggnader, omklädningsrum/duschar, 
servicebyggnader, byggnader för verksamheter som ex café eller uthyrning och sophantering, men 
även byggnation av skärmtak, murar och vallar.

• I vissa fall kan det saknas en detaljplan där en byggnation planeras. Då kan bygglovsprövningen 
ta längre tid. Det kan även krävas strandskyddsdispens. Exempelvis verkar det saknas detaljplan på 
delar av sträckan på Västra stranden.

• I vissa fall kan gällande detaljplan inte tillåta den sortens byggnation man har tänkt sig, vilket kan 
leda till att bygglov inte kan beviljas. Exempelvis verkar det planeras för en byggnad på en yta som är 
planlagd för parkering på Ringenäs.

Förvaltningens kommentar på yttrande
I yttrandet lämnade synpunkter berör förfarandet och tillvägagångsättet vid genomförande av 
utvecklingsåtgärder vilket inte behandlas i detalj i detta visionsdokument. Tillägg har  dock gjort i 
planen avseende att en tidig dialog bör hållas med berörda myndigheter, markägare, förvaltningar 
och bolag för en smidig genomförandeprocess. 

Ett förtydligande har också gjorts av att föreslagna åtgärder behöver utredas närmare utifrån de 
platsspeci  ka förutsättningarna och att behovet av dispenser och lov behöver beaktas. 
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DESTINATION HALMSTAD

Utvecklingsplanen för Halmstads stränder är ett mycket välkommet dokument. Destination 
Halmstad har varit en del i framtagandet och har i det arbetet framfört det vi ser som värdefullt att 
fokusera på. 

Stränderna är i mångt och mycket den viktigaste beståndsdelen i Halmstads platsvarumärke och 
utgör den starkaste reseanledningen. För att dragningskra en ska bestå krävs en utveckling vad 
gäller modernisering, klimatanpassning och höjd servicenivå vilket vi ser att utvecklingsplanen på 
ett bra sett fångar och illustrerar. Vi ser med tillförsikt fram emot att planen förverkligas. Destination 
Halmstad vill särskilt trycka på följande:

• Indelningen med fokusstränder anser vi är en bra väg att gå för att ytterligare stärka identitet och 
image.
• Graden av service och underhåll behöver höjas för att klara de förväntningar som  nns hos 
invånare och besökare. Vi upplever ett starkt tryck från alla håll vad gäller den här frågan.
• De serviceinrättningar som föreslås bör ha hög prioritet
• Antalet toaletter och dess tillgänglighet bör prioriteras
• Idé/förslag att ta med i beaktning är att tillgängliggöra infrastruktur för tillfälliga säsongstoaletter 
med högre standard – som kan tas bort utanför badsäsong
• Att möjliggöra för och välkomna  er säsongsetableringar, en strand ska vara levande alla dagar, 
även på lågsäsong och dagar med sämre väder.
• Ge förutsättningar för arrangörer att enklare skapa aktiviteter och evenemang på de delar av 
stränderna där det är passande. Genom att förbereda med infrastruktur och göra tillståndsprocessen 
tydlig och välkomnande kan Halmstads stränder behålla och även öka sitt goda rykte.

Förvaltningens kommentar på yttrande
Förslaget om säsongstoaletter läggs till som möjligt verktyg under strategi 1 Service och tillgänglighet. 

Övriga synpunkter och åtgärder som nämns som viktiga stöds redan av planen och ytterligare 
förtydliganden anses inte behövas. 

FASTIGHETSNÄMNDEN

Fastighetsnämnden har nedanstående synpunkter i anslutning till förslaget, i övrigt inget att erinra.

Ska be  ntliga servicebyggnader/toaletter renoveras alternativt anpassas så behöver särskilda medel 
för detta tilldelas.

Samtliga planerade platser för tillfälliga markupplåtelser behöver förses med fasta egna anslutningar 
för el och VA. Tillfälliga markupplåtelser ska ej kopplas in på kommunens servicebyggnader/
toaletter. Halmstads kommun kan ej säkerställa och ta ansvar för att sådana installationer uppfyller 
myndighetskrav gällande bland annat elsäkerhet och vattenkvalitet.
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Förvaltningens kommentar på yttrande
Planen är ett översiktligt visionsdokument och behandlar inte hur eventuella åtgärder ska  nansieras. 

Förtydligande görs gällande att behovet av el- och vattensanslutning är viktiga förutsättningar som 
behöver undersökas vidare inför genomförande av åtgärder. 

KOMMUNALA FUNKTIONSRÄTTSRÅDET

Kommunala funktionsrättsrådet tackar för möjligheten att lämna yttrande angående utvecklingsplan 
för Halmstads stränder och lämnar synpunkter ur ett funktionsrättsperspektiv enligt nedan:

Strändernas utformning har en viktig roll för Funktionsrättsrådets målgrupper, då stränderna i 
Halmstad både är en mötesplats för människor och erbjuder en viktig plats för rekreation.

Funktionsrättsrådet vill ly a vikten av att synsätt från FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningar uppmärksammas i förslaget till utvecklingsplanen för Halmstads 
stränder. Detta för att strändernas utformning och utbud ska vara användbar för personer med 
varierande förmågor och vara tillgängliga för så många som möjligt utan särskilda anpassningar.

Funktionsrättsrådet ställer sig positiva till att Teknik och fritidsnämnden vill öka tillgängligheten 
till kommunens samtliga stränder med spänger och bryggor som kan användas oavsett 
funktionsförmågor. I samband med detta är det viktigt att skapa en god tillgänglighet även 
till anslutande servicehus, där vägarna fram till servicehusen behöver ha en god tillgänglighet 
med hårdgjorda ytskikt och vid behov även ramp. Det är även viktigt att planera för en god 
orienterbarhet, så det är enkelt och tydligt att hitta och orientera sig genom ex ledstråk och skyltning 
med god kontrast.

När det gäller servicebyggnaderna vid tillgänglighetsbaden är det viktigt att det utöver tillgängliga 
toaletter  nns både tillgång till li  och brits vid duscharna.
När det gäller bryggor och stegar vid tillgänglighetsbaden är det viktigt att de är halkfria, att där 
installeras li /hiss för att kunna ta sig i och ur vattnet samt att där  nns ledfyr för orientering för 
synskadade.

Funktionsrättsrådet vill även påtala behovet av parkeringsplatser för rörelsehindrade i nära 
anslutning till samtliga stränder.

I planen ly s att lek, grill- och träningsplatser kommer att byggas i anslutning till stränderna. Här är 
det viktigt att dessa platser planeras för en god tillgänglighet oavsett funktionsförmåga.

Bänkar och bord behöver göras tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar så man kan 
komma till borden med rullstol och att bänkarna har rätt höjd och är försedda med armstöd. Detta 
är viktigt vid samtliga stränder men framför allt viktigt på tillgänglighetsbaden.

Lika så vill rådet ly a behovet av att informationsskyltar får en bra tillgänglighet, dels att 
informationen skrivs lättläst som gärna kompletteras med bildspråk (ex pictogram) och att skyltarna 
får en god kontrast och bra placering.
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Funktionsrättsrådet funderar på varför Gröningen inte  nns med som ett EU bad, då Östrastranden 
är det?

Förvaltningens kommentar på yttrande
Tillägg görs i planen för utveckling av stränderna genom ett nytt stycke som bland annat kommer 
ly a vikten av att strändernas utformning och utbud är användbara och tillgängliga för så många som 
möjligt oavsett funktionsvariationer, samt att universell utformning kan vara ett verktyg för att nå 
detta.  

Tillgängliga sittplatser och skyltar med god tillgänglighet, läsbarhet och placering är verktyg och 
förslag på åtgärder som redan  nns med i planen. Servicebyggnader vid tillgänglighetsbaden är redan 
utrustade med brits och li . 

Förtydligande görs avseende att lek- och aktivitetsytor, bryggor mm ska ha god tillgänglighet. 
Tillgängliga parkeringsplatser läggs till som ett mål för samtliga stränder samt ett möjligt verktyg för 
ökad service och tillgänglighet. Även ledstråk läggs till som möjligt verktyg under strategi 1 Service 
och tillgänglighet. 

Kommunen har tittat på lösningar för installation av hiss/li  vid brygga samt ledfyr vid 
tillgänglighetsbaden utan att hittills ha hittat någon tillfredsställande lösning som uppfyller kraven på 
deras funktion och säkerhet. 

Kommunen tittar på lämpligheten att utnämna Gröningen som EU-bad.

KOMMUNSTYRELSEN

Stränderna är en viktig del av Halmstads identitet och uppskattade både av invånare och besökare. 
De bidrar också till Halmstads starka position som sommardestination. Det är därför en viktig del av
kommunens utveckling att tillvara ta dess potential och utveckla dess attraktivitet. Det är mycket
positivt att en Utvecklingsplan för Halmstads stränder tagits fram som kan ligga till grund för 
utvecklingen av Halmstads stränder. Detta är en viktig del av att Halmstad växer och utvecklas. 
Utvecklingsplan för Halmstads stränder har tagits fram parallellt och integrerat med kommunens 
nya översiktsplan Framtidsplan 2050 och bör utgå från denna.

Fokusstränder är en typ av strand där extra kommunala satsningar sker. Det är positivt att detta
tydliggörs. Valet av Fokusstränder utgår från Framtidsplan 2030 och föreslås vara Östra stranden,
Tylösand, Västra stranden, Ringenäs och Norra Haverdal. E ersom kommunen för närvarande 
håller på att ta fram en ny översiktsplan Framtidsplan 2050 bör valet av Fokusstränder utgå från 
denna. Planen innebär att år 2050 ha beredskap för att kunna vara 150 000 invånare, detta avser både 
bostäder, verksamheter och samhällsservice. Av framtidsplanen framgår att en stor utbyggnad ska 
ske med både bostäder och service i de orter som benämns ”servicesamhällen”. Det är i dessa orter 
kommunen utöver staden ska prioritera samhällsservice. Satsningar på stränderna är en del av detta. 
Kommunens servicesamhälle är; Trönninge, Simlångsdalen, Oskarström, Getinge, Harplinge och 
Haverdal. Trönninge är den ort som växer mest av kommunens servicesamhälle. Simlångsdalen är 
förutom servicesamhälle även utpekat för ”Turismutveckling” invid be  ntlig badplats. Utöver de 
Fokusstränder som pekas ut i remissförslaget bör därför även Brearedssjön och Trönningestranden 
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på sikt utvecklas till Fokus stränder, vilket bör framgå av planen. I Framtidsplan 2050 är 
stråkprincipen bärande och utveckling sker därmed i kommunens alla riktningar, det samma bör 
gälla Utvecklingsplan för Halmstads
stränder. Det är därför angeläget att satsningar också sker vid kommunens södra kuststräcka och i
inlandet. Utöver komplettering av fokusstränder enligt ovan vill kommunstyrelsens särskilt ly a 
fram utvecklingen av To asjön som allmän badplats som en positiv utveckling för en levande 
kommun. 

Under avsnittet ”Utmaningar” föreslås vissa justeringar. Det  nns olika slags planinstrument för att
åstadkomma en önskad utveckling av stränderna. Intentionen är att översiktsplanen ska ge stöd till
detaljplaner, varför inte fördjupade översiktsplaner torde vara nödvändigt för att åstadkomma 
önskad utveckling. I Framtidsplan 2050 har platser för ”Turismutveckling” pekats ut för att ge stöd åt
e erföljande processer. När det  nns ett behov av planering i mellanskalan kan olika planinstrument
användas utifrån behov, vilket utreds och föreslås utifrån samhällsbyggnadsprocessen varför
Utvecklingsplan för Halmstads stränder inte bör slå fast vilket förfarande som är lämpligt.

Avsnittet ”Utmaningar” beskriver också kommande klimatförändringar. Klimatutmaningen är dock
betydligt mer komplex och kostsam än vad som framkommer i avsnittet. Komplexiteten bör 
beskrivas mer mångdimensionellt där det bör framgå att det  nns stora tekniska och ekonomiska 
svårigheter, vilka beskrivs i KF/KS-plan för Klimatanpassning samt Framtidsplan 2050. Mest 
utsatt är Östra stranden för klimatförändringar. Av Framtidsbild 2050 beslutad av KF oktober 
2019 framgår att ”Klimatutmaningen” och ”Jämlikhetsutmaningen” är prioriterade utmaningar 
i kommunens fysiska planering. Utvecklingen av Östra stranden är komplex då stadsdelen både 
är mycket utsatt för klimatförändringar, vilket komplicerar långsiktiga satsningar samtidigt som 
behovet av satsningar är stort då stranden har stor betydelse för stadens östra stadsdelar. Satsningar 
på Östra stranden är mycket viktiga för att främja en god utveckling av den östra delen av staden, 
vilket är centralt i arbetet med jämlikhetsutmaningen. Samtidigt som långsiktiga satsningar där 
är komplicerade på grund av klimatutmaningen. Dokumentet bör ha ett resonemang om dessa 
utmaningar och hur satsningar kan göras som främjar jämlikhetsperspektivet, men också förhåller 
sig till klimatperspektivet.

Ett nytt kallbadhus ger möjlighet till bad även under årets kalla årstider och bidrar till kommunens
attraktivitet. Kommunstyrelsen ser positivt på att etablera kallbadhus på fokus stränderna. E ersom 
en sådan etablering inte bara är positivt på Östra stranden utan också övriga fokus stränder, bör 
texten om fördelarna som ges av ett kallbadhus ly as från avsnittet om Östra stranden till det 
övergripande avsnittet om fokusstränder.

Avsnittet ”Fortsatt arbete” föreslås kompletteras med att även samarbete och åtgärds förslag från
”föreningslivet” välkomnas.

Förvaltningens kommentar på yttrande
Förtydligande görs om att planen för utveckling av stränderna tagits fram parallellt och samordnat 
med Framtidsplan 2050. 

Tillägg görs avseende valet av fokusstränder där Trönninge strand och Brearedsjön omnämns som 
stränder som ska utvecklas till fokusstränder på sikt. 
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To asjön är en allmän badstrand och omfattas som alla andra allmänna badstränder av planen för 
utveckling. Då planen inte ly er några andra allmänna stränder speci  kt utöver fokusstränderna ses 
det inte som motiverat att ly a denna strand ytterligare. 

Text som föreslår möjligt förfarande i samhällsbyggnadsprocessen tas bort från stycket Utmaningar i 
planen för utveckling av stränderna. 

Tillägg om vikten av utveckling av stränderna ur ett jämlikhetsperspektiv och klimatutmaningen 
kopplat till bl.a. Östra stranden.

Förtydligande görs avseende att behovet av klimatanpassningsåtgärder är en komplex fråga som i 
många fall omfattas av stora tekniska svårigheter och kräver betydande ekonomiska resurser. 

Förslaget om kallbadhus nämns i ett mer generellt sammanhang under avsnittet Planer och visioner 
samt som förslag på möjliga verktyg vid Östra stranden och Tylösand utan förslag på placering, 
vilket överensstämmer med granskningshandling för Framtidsplan 2050.  Kallbadhus kommer också 
fortsatt nämnas under strategi 3. Året och dygnet runt. 

Tillägg görs angående att samarbete med föreningslivet välkomnas. 

KULTURNÄMNDEN

Kulturnämnden ser positivt på framtagandet av en utvecklingsplan för Halmstads stränder, då 
det är viktigt att bibehålla strändernas attraktivitet som besöksmål. Detta är en del av det nya 
politikområdet Gestaltad livsmiljö, ett politikområde som tar ett helhetsgrepp kring frågor som 
rör gestaltningen av våra miljöer, och pekar därför på några viktiga utvecklingsområden i planen. 
Kulturnämnden ser även att kulturnämndens ansvarsområden bör  nnas beskrivna i den slutgiltiga 
utvecklingsplanen. Vi ser följande fyra områden som viktiga för det fortsatta arbetet, som också bör 
budgetsättas i utvecklingsplanens budget.

Gestaltningskonceptet
Halmstads kommun har ett kulturprogram som anger att Halmstad ska ha nationell och 
internationell ryktbarhet på konstområdet. Stränderna är en viktig strategisk plats för att uppnå 
den ryktbarheten och därför bör gestaltningskonceptet kompletteras med off entlig konst. 
Konsten i Halmstad ska också vara vardagsnära, vilket stämmer väl överens med övriga förslag i 
utvecklingsplanen och utifrån det bör konsten synas både i gestaltningsförslaget och i förslagen på 
möjliga verktyg. Bland annat kan de föreslagna utsmyckningselementen i utvecklingsplanen göras 
i samråd med kulturförvaltningen som konstnärlig gestaltning. Inom både område 2 och område 3 
föreslås konst som möjligt verktyg. Att uppta konst i utvecklingsplanen stärker dessutom strändernas 
angelägenhet för  er målgrupper.

Hållbarhet
Kulturnämnden saknar hållbarhetsperspektiven i utvecklingsplanen och ser positivt på att 
komplettera planen med skarpa skrivningar kring hur vi kan positionera Halmstads stränder utifrån 
de tre hållbarhetsperspektiven (ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet). Detta bidrar till att 
stärka Halmstads varumärke ytterligare och visar att vi ligger i framkant i den postpandemiska 
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besöksnäringen.
Kallbadhuset
Vi ser mycket positivt på utvecklingsplanens tredje område, året och dygnet runt. Ett kallbadhus 
öppnar upp för en förlängning av strandsäsongen och kan bli ett landmärke för Halmstad. Vi föreslår 
att planen beskriver att ett sådant pro  lbygge samverkas med sakkunniga på kulturförvaltningen, 
och gestaltas i samarbete mellan upphandlad arkitekt och konstnär, ett arbetssätt som både borgar 
för förhöjda gestaltningsvärden och som kan bidra till uppmärksamhet.

Delaktighet
Kulturnämnden föreslår att utvecklingsplanens förverkligande använder delaktighet som verktyg för 
att skapa trygga stränder. Målgrupperna barn och unga, varav många är  itiga strandbesökare, bör, i 
enlighet med bl.a. barnkonventionen, involveras och kan bidra med kunskap om t.ex. otrygga stråk 
eller behov av aktiveringsytor och infrastruktur.
Kulturnämnden ser utvecklingsplanen för Halmstads stränder som ett positivt och framåtsy ande 
arbetsområde för att utveckla samverkan mellan förvaltningarna.

Förvaltningens kommentar på yttrande
Planen för utvecklingen av Halmstads stränder är ett översiktligt visionsdokument och går inte in på 
detaljer kring ansvarsområden. Med anledning av detta kommer inte heller kulturnämndens ansvar 
speci  ceras i planen. Det kommer inte heller att sättas någon budget i detta skede utan kostnaderna 
uppskattas i samband med att åtgärderna speci  ceras i samband med ett fortsatt arbete. 

Off entlig konst och konstnärlig gestaltning av byggnadsverk läggs till som möjliga verktyg under 
strategi 2. Aktivitet och upplevelse. 

Tillägg göra avseende att gestaltningskoncept med fördel kan formges i samråd med 
kulturförvaltningen som konstnärlig gestaltning.

Tillägg under planer och visioner om att stränderna genom satsningar som ökar tillgängligheten och 
attraktiviteten för  er målgrupper och som är anpassade e er kommande klimatförändringar kan 
bidra till arbetet mot att bli en mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kommun.  

Planen ställer inga krav på samverkan då medverkan från arkitekt normalt sätt är en del av 
samhällsbyggnadsprocessen och projekteringsfasen. Konstnärlig gestaltning av byggnadsverk läggs 
dock till som ett möjligt verktyg med speci  ceras ej för ett eventuellt kallbadhus. 

Resonemang kring hur barn och ungas delaktighet ska se ut i arbetet med utvecklingen av våra 
stränder läggs till i planen. 

LAHOLMSBUKTENS VA

Laholmsbuktens VA AB, LBVA, har tagit del av ärendet. Yttrandet som ges är av allmän karaktär och 
noggrannare undersökningar krävs när de speci  ka projekten ska genomföras.

De delar som berör LBVA är främst behov av tillgång till dricksvatten och spillvatten vid 
serviceområdena samt att VA-verksamheten kan upplevas som störande, exempelvis lukt eller buller 
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från pumpstationer och avloppsreningsverk.
LBVA välkomnar större satsningar på speci  ka platser där ett helhetsgrepp kan tas gällande dricks- 
och spillvatten. Följande principer gäller för vattentjänster i strandområdena:
• I dag råder tveksamheter gällande inkoppling av dricks- och spillvatten vid vissa platser där 
exempelvis TFF är abonnent men närliggande privata verksamheter saknar abonnemang. Detta 
måste klargöras och förändras så att alla anslutningar får samma förutsättningar.
• Vid längre ledningsdragning är det positivt att så många som möjligt nyttjar dricksvattnet för att 
inte riskera stillastående vatten i ledningarna och därmed sämre vattenkvalitet.
• Allt dricksvatten som används ska mätas för att säkerställa att allt vatten mäts och bidra till 
vattensmarta beteenden för vattenanvändning, att fakturering ska bli korrekt och att va-kollektivet 
får betalt för vattnet. Detta innebär att även be  ntliga installationer som idag saknar vattenmätning 
ska kompletteras med vattenmätare.
• Vattenmätarna ska placeras frostfritt.
• LBVA bestämmer var anslutningspunkt ska vara placerad.
• Eventuella verksamheter som hanterar livsmedel ska ha fettavskiljare om de producerar spillvatten.
• Toaletterna bör förses med skyltar med information om vad som får spolas ner, det vill säga enbart 
kiss, bajs och toapapper, för att minska risken för stopp i spillvattenledningarna.

Det  nns risk att alla föreslagna platser i utvecklingsplanen inte kan erbjudas möjlighet till 
anslutning till den kommunala VA-anläggningen e ersom förutsättningarna inte  nns. Detta kräver 
en djupare analys av respektive placering och den planerade verksamheten.

Hänsyn i fortsatt planering behöver tas till att bräddning vid spillvattenanläggningar kan ske vid 
större dri haverier. I vissa fall kan denna bräddning ske på strand och påverka badvattnet. Vissa 
stränder ligger med närhet till utgående ledningar för renat avloppsvatten från avloppsreningsverk 
vilket kan påverka badvattenkvalitén.

Förvaltningens kommentar på yttrande
Inkomna synpunkter och principer för ett framtida genomförande är viktiga att ha med sig i det 
fortsatta arbetet och genomförande men bedöms vara på en sådan detaljerad nivå att det inte ska 
ly as med i detta översiktliga visionsdokument. 

Principer för vattentjänster i strandområden planeras föras in i en checklista för genomförande. 

Behovet av djupare analys av rådande förutsättningar för inkoppling till VA-system förtydligas i 
dokumentet under kapitlet Förutsättningar och avsnittet Utmaningar. 

Risken för breddning vid spillvattenanläggningar och eventuell påverkan på badvatten är en viktig 
aspekt att ha med sig i det fortsatt arbetet men kommer inte ly as in i detta dokument. 

SOCIALNÄMNDEN

Strändernas utformning och tillgänglighet fyller en viktig funktion för Socialnämndens målgrupper, 
då stränderna i Halmstad både är en mötesplats för människor och erbjuder en viktig plats för 
rekreation.
Socialnämnden ställer sig positiva till att teknik- och fritidsnämnden vill öka tillgängligheten 
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i kommunens stränder så att  er stränder får spänger och bryggor som kan användas oavsett 
funktionsförmågor. I samband med detta är det också viktigt att människor som tar sig till 
stränderna med kollektivtra  ken bereds möjlighet till detta, så  er människor får möjlighet att 
besöka  er stränder.

I planen ly s att lek, grill- och träningsplatser kommer att byggas i anslutning till stränderna. Det är 
betydelsefullt att dessa platser byggs med en god tillgänglighet oavsett funktionsförmåga.

Förvaltningens kommentar på yttrande
Betydelsen av tillgång till kollektivtra  k nämns i planen för utveckling, bland annat som möjligt 
verktyg under strategi 1. Service och tillgänglighet. 

Förtydligande görs kring att lek-, grill och träningsplatser ska anläggas med god tillgänglighet. 
 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

GULLBRANDSTORPS SAMHÄLLSFÖRENING

Inledning
Översänder Gullbrandstorps samhällsförenings yttrande över utvecklingen av Halmstads stränder. 
Vi delar uppfattningen att en växande kommun innebär ett ökat tryck på stränderna, men också 
ett behov av en utveckling av turistnäringen, där stränderna är en viktig del och är sannolikt även 
en viktig anledning till att många också väljer att bosätta sig här. Genom att erbjuda stränder som 
möter besökarnas krav på tillgänglighet, service och upplevelsevärde bidrar det till att möjliggöra en 
meningsfull fritid för alla.

Synpunkter
Ständerna kan utvecklas en hel del för att möta framtidens besökare som en destination värd 
namnet men vi anser att strandlivet utanför staden görs bäst på dagen. Satsningar på kvällen nära 
stadens puls förutom Tylösand kan enligt vår bedömning göras länga Nissans strand ner mot Västra 
stranden och kanske mot Brottet där man kanske hellre kan satsa på ett kallbadhus, kanotuthyrning, 
mm. En  n strandpromenad kan utvecklas och få till en mer välkomnande småbåtshamn än vad 
fallet är i dag.

För att få nöjda besökare men även bosatta och studenter är det viktigt att kunna erbjuda en bra 
produkt med bad på stranden på dagen och med mycket aktiviteter med mat på kvällen nära stadens 
puls och där kanske ute bio, evenemang mm kan stärka Halmstad som destination.

Vilshärad som strand  nns inte ens nämnt i kommunens plan och det tycker vi är fel. Vi föreslår att 
Vilshärad tilläggs som Fokusstrand och likställs med Norra Haverdals strand som en välkomnande 
och lugn badplats med stark naturkaraktär. Sittplatser. Söka stillhet. Strandpromenad  nns även här 
och med koppling till naturreservatet.

Tillgänglighetsbadet Svärjarehålan vid Tylösand Har dålig tillgänglighet för personer som ej har rätt 
till handikapparkering men som ändå har svårt att röra sig. En  n sommardag så  nns det mycket 
små möjligheter att hitta parkering.
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Sammanfattning
Gullbrandstorp har genom ett centralt läge längst Kustvägen mycket god tillgänglighet till 
stränderna, Tylösand, Ringenäs, Vilshärad, Haverdal där Vilshärad och Ringenäs ligger närmast. 
Till Vilshärad är det gång avstånd vilket innebär att Stranden i Vilshärad är livligt besök av boende 
i Gullbrandstorp. Vi har genom åren verkligen uppskattat stranden och föreslår att den blir 
Fokusstrand.

Förvaltningens kommentar på yttrande
Belysning nämns endast som möjligt verktyg för att uppnå strategi 3. Året och dygnet runt och som 
föreslagen åtgärd vid Tylösand och Östra stranden. Alla åtgärder ska anpassas e er de platsspeci  ka 
förutsättningarna. Förtydligande görs om att belysning ska placeras med hänsyn till växt- och 
djurliv. 

Vilshärads strand är klassad som allmän badstrand och omfattas likt alla andra allmänna 
badstränder av planen för utveckling. I dagsläget är det inte aktuellt att lägga till Vilshärad som 
fokusstrand. 

Tyvärr  nns det ingen möjlighet att kontrollera tillgängliga parkeringsplatser som inte kräver 
parkeringstillstånd. Då det inte heller  nns utrymme för  er besökare vid Svärjarehålan avses 
inte heller antalet parkeringsplatser utökas ytterligare. Genom planen för utveckling nås en ökad 
tillgänglighet även på övriga stränder och därigenom skapas alternativ som förhoppningsvis avlastar 
tillgänglighetsbaden från besökare som inte har ett behov av utökade tillgänglighetsanpassning. 

HAVERDALS SAMHÄLLSFÖRENING
 
Vårt svar är positivt och rör huvudsakligen den del som rör Norra Haverdalsstrand, men vi lämnar också 
några övergripande synpunkter på och har några frågor om planen som helhet och ly er fram behovet 
av att se den tillsammans med förslag som rör stranden i Haverdal i Framtidsplan 2050.

Kommentarer till förslagen som rör Norra Haverdalsstrand 
“Norra Haverdalsstrand DEN NATURNÄRA STRANDEN”
Vår kommentar: Vi noterar med tillfredsställelse att kommunen delar vår önskan att behålla Norra
Haverdalsstrand som ett strandområde med fokus på naturupplevelser och tycker att beskrivningen “den 
naturnära stranden” är mycket bra.

Förslag
“1. Sekundär entré. Rusta upp bilparkering (asfalt), ny cykelparkering samt ny mindre
toalettbyggnad och uteduschar enligt koncept.”
Vår kommentar: Det är mycket bra att skapa en sekundär entré vid Tångvägens p-plats, rusta upp
parkeringsytan och att bygga en mindre toalettbyggnad på den platsen, en sådan har saknats länge.

“2. Strandpromenaden slutar i en vistelseyta i trä.”
Vår kommentar: Det kan bli  nt, men beror på utformning och hur bra det går att integrera platsen i
omgivningen. Vi bidrar gärna i planeringen.
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“3. Lekplats: sitta, titta, vila, leka i skugga. Möjligt gestaltningskoncept: det myllrande livet i
sandmarkerna.”
Vår kommentar: 
Vi uppskattar förslaget att anlägga en naturlekplats, väl anpassad till omgivningen och
även sandmarkstemat. Vi framhåller dock att lekplatsen måste byggas i naturmaterial utan skrikiga färger 
eller plast. Men vi anser också att en sådan lekplats inte på något sätt ersätter de kommunala lekplatser i bo-
stadsområdena som Haverdal saknar och som samhällsföreningen har försökt få gehör för hos Teknik och 
fritidsnämnden sedan två år tillbaka. Behovet av dessa kvarstår även om det blir en lekplats på stranden. Den 
kan bli mycket attraktiv under sommaren, men är kanske inte så lockande att gå till en blåsig dag i november?

“4. Plats för ny cykelparkering samt uteduschar och sophantering intill huvudentrén.”
Vår kommentar: 
Bra förslag, behovet  nns.

“5. Huvudentré, välkomnande och överblickbar. Rusta upp servicebyggnad i sydöstra hörnet samt
anlägg ny markbeläggning som underlättar rörelsen dit.” Vår kommentar: Bra förslag, men vi vill verkligen 
påtala det stora behovet av att utöka p-platsen vid huvudentrén. En varm dag i juli är det kaos både på 
p-platsen och på gatorna runtomkring och det är orimligt att tro att buss eller cykel kan ersätta bilen för 
att ta sig till stranden. Servicebyggnaden är i stort behov av upprustning så det välkomnar vi. Vad gäller 
markbeläggningen undrar vi om p-platsen ska asfalteras (som den vid Tångvägen) eller om sanden ska 
vara kvar men kompletteras med gångar som är mer tillgängliga exempelvis för rullstolsburna? Vi tror det 
vore synd att asfaltera hela p-platsen, men en  nt anlagd gång till servicebyggnaden är en bra idé.

“Orienteringstavlor ska förutom stranden även visa på kopplingen till naturreservatet och berätta
om sandmarkerna.”
Vår kommentar: Det vore  nt om orienteringstavlorna tydligt visar hur hela stranden är uppdelad mel-
lan de två naturstränderna i norr och söder och med den offi  ciella badstranden i mitten. Det behövs, inte 
minst med tanke på reglerna för var hundar får vara och inte vara under perioden 1 maj - 15 september. 
Viktigt att tavlorna utformas på ett sätt som både gör att de syns tydligt men också passar i omgivningen.

Mål
På sidan 10 beskrivs målen för badsträndernas utveckling:

“SAMTLIGA BADSTRÄNDER ska: • vara lätta att hitta till • vara lätta att orientera sig på • ha enhetlig
skyltning • erbjuda en tillgänglighetsanpassad toalett • erbjuda tydligt uppmärkta platser för cykel- och 
bilparkering • erbjuda tillgängliga sittplatser • uppmuntra till lek och aktivitet • vara rena och
välkomnande • ha minst en räddningsväg • ha livräddningsutrustning • erbjuda rekreativa och inbju-
dande mötesplatser • gestaltas i samspel med den omgivande landskapskaraktären.”

“FOKUSSTRÄNDERNA ska utöver detta: • ha tillgång till dusch och fotdusch • ha tillgång till
dricksvatten • utrustas med lokaliseringsskyltar på stränderna • ha omsorgsfullt gestaltad huvudentré med 
god tillgänglighet • erbjuda hög standard på servicebyggnader • erbjuda platser för tillfällig
markupplåtelse utrustade med vatten och el • ha upplyst och tillgängligt stråk ner till stranden • erbjuda 
wi   -zon på stranden eller i anslutning till entrén • erbjuda ytor för aktivitet som inte enbart är kopplade 
till bad • vara välkomnande under hela året”
Vår kommentar: Vi tycker att samtliga mål är viktiga att försöka uppnå för badstränderna. Norra
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Haverdalsstrand utpekades som en “fokusstrand” i Framtidsplan 2050, men utan beskrivning av vad det 
innebar vilket skapade oro och gav utrymme för spekulationer. Bra att det  nns beskrivning av vad en 
fokusstrand innebär. Vi framhåller vikten av att den bör tas med även i granskningsversionen av
Framtidsplan 2050. 

Strategier och gestaltningskoncept sid 11-17
De förslag och beskrivningar som  nns på sid 11-15 under huvudrubriken Strategier och med
underrubrikerna “Service och tillgänglighet”, “Aktivitet och upplevelse” samt “Året och dygnet runt” är
vi också positiva till även om vi ifrågasätter en detalj som att en naturnära strand som Norra
Haverdalsstrand bör ha belysning nattetid? 

Gestaltningskonceptet som det beskrivs på sid 16-17 verkar väl genomtänkt och med den hänsyn som är
nödvändig med tanke på de känsliga miljöer som  era av stränderna  nns i.

Utmaningar sid 8
Vi förstår ambitionen att tillgodose ökade krav på service och utbud på och intill stränderna, men beto-
nar också vikten av att beakta strändernas olikheter och därmed besökarnas olika behov. Vid en natur-
närastrand ser inte besökarnas behov likadana ut som vid en strand som ska vara ett ¨havsnära vardags-
rum¨ (Östra stranden) eller en ¨strand med puls¨ (Tylösand). Viktigt att ta reda på behoven hos dem 
som besöker Norra Haverdalsstrand - vad behöver de? Här kan en samhällsförening med god lokalkun-
skap och brett kontaktnät vara behjälplig.

Strandutvecklingsplanens koppling till Framtidsplan 2050
Vi hoppas att Teknik- och fritidsnämnden ser till helheten när det gäller Norra Haverdalsstrand. Vi tän-
ker på det förslag som  nns i Framtidsplan 2050 som tyder på att det  nns planer på att anlägga en
“serviceutvecklingspunkt” vid Båtabacken. Det är raka motsatsen till att vilja bevara Haverdalsstrand 
som “den naturnära stranden” och “där naturvärdena ska ges prioritet” (sid 8). Tra  ksituationen vid
Båtabacken en solig sommardag är även den kaotisk och skulle inte klara en ökad anstormning. Det 
måste  nnas bättre platser där det går att anlägga en restaurang eller café. Vi vill också ly a fram att 
Margits kiosk bygger ut sin serveringsverksamhet och att restaurangen vid Hemköp har nya ägare och 
utvecklas i positiv riktning. Vi vet att en översiktsplan inte innehåller detaljer, men det är viktigt att för-
slaget om Båtabacken tas bort i granskningsversionen, annars hänger inte strandplanen ihop med över-
siktsplanen.

Sammanfattning av synpunkter från Haverdals samhällsförening
• Vi är positiva till planen som helhet och till att Norra Haverdalsstrand beskrivs som den
“naturnära stranden.”
• Vi är också positiva till de fem förslag som läggs för Norra Haverdalsstrand på sid 29 men
påpekar det stora behovet av  er p-platser och att en lekplats på stranden inte ersätter det behov
av lekplatser som  nns i Haverdals bostadsområden
• Vi tycker det är bra att begreppet “fokusstrand” har konkretiserats på det sätt som görs i planen
och att målen för stränderna är viktiga att försöka uppnå
• Vi betonar vikten av att ta reda på besökarnas behov och att beakta de olikheter som  nns för de
olika fokusstränderna som har helt olika karaktär
• Vi hoppas att Teknik- och fritidsnämnden ser vikten av att behålla hela Norra Haverdalsstrand
som “naturnära” och kopplar ihop strandutvecklingsplanens förslag med nästa version av
Framtidsplan 2050. Det innebär att Båtabacken bör fredas från förslag till
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“turismutvecklingspunkter”
•  Vi hoppas också att samhällsföreningens lokalkännedom och nätverk tas till vara och kan
användas konstruktivt i den kommande planeringen av Norra Haverdalsstrand. Vi ställer gärna
upp och bidrar!

Förvaltningens kommentar på yttrande
Planen för utveckling av stränderna behandlar inte behovet av lekplatser i stort utan tittar enbart 
på behovet av utveckling av stränderna och det direkta närområdet. Svar på synpunkter gällande 
lekplatsbeståndet i Haverdal inte ges därför inte i denna yttranderedogörelse. 

Kommunen har sedan tidigare fört dialog med Länsstyrelsen om behovet av att utöka 
parkeringsplatsen men fått besked om att detta inte är möjligt. Vid planering inför ett eventuellt 
upprustningsarbete så kommer dock troligtvis frågan tas upp på nytt och utredas vidare. Ett 
alternativ kan vara att hitta plats för ny parkering längre upp som kan avlasta och minska trycket på 
den be  ntliga parkeringen. 

Hur en upprustning av parkeringen och gångstråk kan göras blir en fråga för ett senare skede, då 
området är del av ett naturreservat och alla åtgärder kräver samråd och eventuell dispens från 
naturreservatsföreskri erna. 

Gällande utformningen av informationstavlor så är detta inte en fråga som behandlas i detta 
dokument, men är en synpunkt att beakta vid ett eventuell framtida genomförande. 

Bra att dokumentet förtydligat innebörden av vad en fokusstrand är. Synpunkter gällande innehållet 
i Framtidsplan 2050 hänvisas till yttrandeprocessen kring denna. 
Belysning nattetid presenteras som möjligt verktyg för dessa strategier och nämns ej speci  kt för 
fokusstrand Haverdal. 

Att beakta strändernas olika karaktär och besökarnas olika behov är viktiga aspekter vilket ly s i 
planen genom bland annat de olika visionerna som beskrivs för respektive fokusstrand. 
Förslaget om att utveckla en turismutvecklingspunkt vid Båtabacken har tagits bort i 
granskningsversionen av Framtidsplan 2050 och är därmed inte längre aktuell. 

NORRA FRÖSAKULL/RINGENÄS VILLAFÖRENING

• Det är väsentligt att behålla nuvarande karaktär av lugn och ro, alla förändringar måste därför ske 
med största hänsyn och så litet ingrepp som möjligt i den naturliga miljön.

• Skötsel och tillsyn är primärt då man planerar serveringar, sanitetsåtgärder och andra aktiviteter. 
Resurser till detta måste säkerställas.

• Arti  ciella inslag, såsom lekplatser, utsiktstorn och ’gestaltning’, är inte önskvärt. Den naturliga 
miljön utgör det stora attraktionsvärdet.

• Service- och aktivitetsutbud bör hållas på en låg men rimlig nivå.
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• Aktiviteter som medför hög ljudnivå är ej önskvärda. 
Nedan följer en sammanfattning av kommentarer, inkomna från medlemmar och styrelse i Norra 
Frösakull/Ringenäs Villaförening, till remissen från Halmstad kommun om utvecklingsplan av 
stränderna. Sammanfattningen speglar de inkomna svaren på de olika punkterna i remissen och 
berör dels de olika strategierna, dels planer för Ringenäs, den del av området som ligger inom 
föreningens intresseområde.

Halmstadregionens stränder erbjuder fantastiska naturupplevelser för boende och besökande och 
är attraktiva sommardestinationer. Det  nns en genomgående stark önskan i kommentarerna att 
bevara denna naturskönhet och rofyllda karaktär framöver, vilket bedöms som en förutsättning 
för den fortsatta attraktiviteten. Målet bör vara att försöka behålla vyn över det öppna havet och 
därför begränsa byggnationen till där den stör minst. Omvårdnad och upprustning är välkommet 
men måste ske med stor respekt för omgivningen och naturen och inte inkräkta på/förstöra dess 
nuvarande karaktär. Strandängarna i Ringenäs har ett nationellt intresse. Ett skötselavtal med 
länsstyrelsens avdelning för hotade arter (på 25 år) reglerar vilka ingrepp som får göras för att 
skydda de mer än 20 rödlistade arter som  nns här.

Strategier
Service och tillgänglighet:
Mindre serveringar, typ caféer, kan vara välkommet men sparsamt. Tyvärr åtföljs serveringar 
o a av ökad nedskräpning, vilket måste beaktas. All sådan utbyggnad måste åtföljas av noggrann 
skötsel och renhållning, i annat fall kan intrycket för besökande bli negativt. Tillgängligheten i 
form av trätrall vid serveringar, spänger ned till stranden är en viktig aspekt. Många badgäster har 
barnvagnar, kärror och spänger underlättar. Fler toaletter vore generellt välkommet men förutsätter 
också god skötsel och tillsyn. Många har också påpekat att toaletter måste smälta in i miljön för 
att inte bli ett störande moment, t.ex. målas med järnvitriol. Detsamma gäller om duschar skulle 
installeras. Fler papperskorgar vore också välkommet.

Aktivitet och upplevelse:
Främst vill vi påpeka att många, för att inte säga de allra  esta, boende och besökande, attraheras 
av den lågmälda miljö som idag erbjuds på  ertalet stränder, med undantag för Tylösand och Östra 
stranden kanske. Ett stort, utökat utbud av aktiviteter riskerar att förstöra detta förhållande. All 
’tivoli’ känsla måste undvikas. Stranden är i sig en stor lekplats och behovet av arti  ciella aktiviteter 
ses inte som stort. Uthyrning av t.ex. kanoter, SUP brädor, möjligheter för beach volley, nämns som 
möjliga aktiviteter, men ff a betonas att aktiviteter som skulle medföra en ökad ljudnivå vore helt 
oacceptabelt, ljudnivån från Tylösand är redan störande. Därför vore förslagen om utebio, scener 
för utomhuskonserter för Ringenäs helt förkastliga. Förslagen om s.k. gestaltning, dvs arti  ciella 
tallar och dyner, möts med kalla handen. Den naturliga varianten  nns i rikedom, varför skapa en 
arti  ciell miljö då? Här saknas helt förståelse. Barn leker alldeles utmärkt i de naturliga dynerna, de 
som önskar skugga på stranden tar säkert med parasoll. Grillplatser kan vara populärt hos många, 
men riskerar att åtföljas av en ökad nedskräpning. Bör därför förekomma sparsamt. Bryggor ut 
i vattnet skulle kunna vara välkommet för många, men hur skulle dessa klara sig i en storm, typ 
Gudrun?

Året och dygnet runt:
Belysning bör man vara MYCKET försiktig med att implementera. En del svar nämner att 
belysning vid stränderna vore förödande och innebära allvarliga störningar för djurlivet. Det är 
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svårt att föreställa sig att stränderna framöver skulle bli vandringsleder, ens under dagtid under 
vinterhalvåret, i större utsträckning än vad de är idag. Bastu framstår som ett positivt inslag, bl.a. för 
surfare och eventuella vinterbadare. Detta kräver dock tillsyn och skötsel.

Speci  kt Ringenässtranden
1. Huvudentrén:
Ringenäs är en lågmäld och lugn oas för sina besökare och det skall man sträva e er att behålla. All 
förändring bör göras e ernoggrant övervägande om vad som verkligen är nödvändigt. Upprustning 
bedöms överlag som välkommet. Det är viktigt att all upprustning och ev nybyggnation sker med 
respekt för miljön sådan den är idag och att materialen smälter in i miljön, höjden på byggnader 
hålls låg. Belysning av stranden vore inte välkommet. Nya toaletter och, om det bedöms nödvändigt, 
duschar kan med fördel målas med järnvitriol, liksom staketen kring parkeringsplatsen. Parkering 
måste kunna ske under ordnade betingelser, också vid en eventuell ökad belastning. Cykelparkering 
 nns idag. Vad gäller serveringsutbudet är den allmänna åsikten att de bör vara av mindre slag, 

typ kiosk, café med möjlighet till sittplatser, på trätrall. Någon grillplats kanske kan komma ifråga. 
Större serveringar, restauranger, bedöms som helt onödiga, då sådana  nns på nära avstånd, 
Ringenäs gol lubb och Halmstad golfarena har utmärkta sådana. Generellt är det viktigt betänka 
nedskräpningsaspekten, som brukar följa med all sorts servering. Ringenäs entré skulle kunna få en 
vacker informationstavla i trä som beskriver natur och djurliv i området, de aktiviteter som man kan 
njuta utav i Ringenäs. Dessutom ger det möjlighet att pedagogiskt beskriva strömmarna i vattnet. 
Stranden är mycket låglänt och hänsyn måste tas till klimatförändringarnas eff ekter vid den fortsatta 
planeringen. 

2. Utsiktstorn och lekplats:
Föreningen säger unisont nej till ett utsiktstorn, som dels vore helt onödigt och oönskat, dels 
skulle medföra risker ff a för barn. Stranden är en underbar naturlig lekplats, inga specialdesignade 
aktivitets- och lekytor behövs, barn har fantasi tillräckligt att utnyttja strandens möjligheter. En idé 
skulle kunna vara att utveckla aktiviteter med tävlingar att bygga sandslott/skulpturer osv. Återigen 
bör man komma ihåg att allt sådant kräver skötsel och tillsyn som kräver resurser från kommunen.

3. Liten plats med trädäck att landa på:
Behövs detta öht? Om ja, så enkelt som möjligt, inga arti  ciella tallar och dyner. Bänkar vore 
tillräckligt.

4. Be  ntlig plats för upplåtelse:
Om området vid entrén rustas upp/nybyggs blir detta helt onödigt. Arti  ciella tallar, dyner och 
belysning vore inte välkommet, förslaget om det s.k. gestaltningskonceptet tas inte väl emot. Avtalet 
för parkeringsplatsen mellan föreningen och kommunen som skrevs 1987 behöver omförhandlas 
och uppdateras.

5. Sekundär entré med ny toalett:
Behovet av ytterligare entré är tveksamt. Ytterligare toaletter kan vara onödigt om behovet 
tillgodoses i anslutning tillhuvudentrén.

6. Liten plats med trädäck:
Se nr 3.
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7. Sekundär entré med ny toalett, duschar, cykelparkering:
Ytterligare entré behövs inte. Dessutom skulle det kräva ett större ingrepp och ligga mitt i en 
nyckelbiotop för några av de viktigaste rödlistade och sällsynta arterna.

Förvaltningens kommentar på yttrande
Flera av de inkomna synpunkterna är viktiga att ha med sig i det fortsatta arbetet och genomförande 
men bedöms vara på en sådan detaljerad nivå att det inte ska ly as med i detta översiktliga 
visionsdokument.
Då stranden ligger på mark som inte ägs av kommunen kommer alla åtgärder föregås av dialog 
med markägare och andra berörda sakägare samt eventuella dispensansökningar. Detta förtydligas i 
planen.

Vikten av att behålla platsens karaktär och att utveckling ska göras med stor hänsyn till omgivande 
miljö och landskapsbild stämmer väl överens med intentionerna i planen för utveckling av 
stränderna. 

Frösakull och Ringenäs växer och med detta ökar behovet av att utveckla stranden i Ringenäs för att 
kunna erbjuda den servicenivå och standard på anläggningar som behövs för att möta behoven hos 
det växande antal besökare som kommer med en växande kommun.  

Inslag av till exempel lekplats eller utsiktstorn kan tillföra ytterligare attraktionsvärde som attraherar 
en bredare grupp besökare. Detta kan gestaltas på ett sätt som gör att det smälter in och passar in i 
platsens karaktär. Gestaltningskonceptets sy e är just att visa på en intention för att få lösningar som 
smälter in och passa in i den omgivande miljön. 

Att utbudet av service och aktiviteter ska hållas på en låg och rimlig nivå stämmer överens med 
planens vision för utvecklingen av Ringenäs strand. 

Förslag på sekundär entré (nr 7.) tas bort liksom förslag på utökad plats för upplåtelse (nr.4). 

Belysning ses som ett viktigt verktyg för att öka användbarheten och tillgängligheten vid stränderna. 
Tillägg görs i planen avseende att belysning ska anpassas e er de platsspeci  ka förutsättningarna 
och med hänsyn till växt- och djurliv. 

TRÖNNINGE SAMHÄLLSFÖRENING

Trönninge samhällsförening (TSF) välkomnar det tydliga grepp som utvecklingsplanen lägger om
stränderna som en viktig resurs för Halmstad. Både för våra nuvarande invånare liksom besökare
och kommande invånare.

Vårt uppdrag är förstås att bevaka intressena för invånare i Trönninge med omnejd och därför har
vårt fokus varit på stränderna från Fylleåns mynning i norr till Tönnersa i söder i främsta ledet. Våra
geogra  skt närmsta badsträder är i Påarp och Laxvik och båda dessa dras med oerhört ansträngda
parkeringar. I Laxvik är det på alla sätt värst och där behöver kommunen lägga ned tid och kra  för
att förbättra möjligheten om det ska fortsätta och va en utpekad badplats.

654



                     REMISSREDOGÖRELSE -  PLAN FÖR UTECKLING AV HALMSTADS STRÄNDER        2 5 ( 2 6 )  

Den stora bristen i dokumentet i övrigt är förstås att Trönninge badstrand inte tas med som allmän
badstrand trots att det helt uppenbart behövs, det noteras till och med på sida 7.
När samhället Trönninge växer kommer badstranden bli än viktigare än vad den redan är idag. Då
går det inte att vänta med att föra upp den som en allmän badstrand och stressa fram de åtgärder
som hade behövt vara på plats därför ska förstås även sandstranden mellan Påarp och Trönninge
omfattas.

Nuvarande service och läge
Strandområdet förvaltas idag av Trönninge by samfällighet där kommunen förstås är en part som
markägare. Toalett, soptömning, dricksvatten och inte minst vattenprover ombesörjs redan.
Vattenproverna hade gärna fått utökas till  er än fyra gånger om året och det har varit stabilt läge i
sex år nu så vi känner stor tillförsikt runt dessa.

Sedan några år tillbaka har ett ökat intresse för camping kunnat synas. Det handlar både om husbilar
och husvagnar men även tältande cyklister som passerar på Kattegattleden. Strandskogen och den
öppna gräsytan bjuder verkligen in de förbipasserande.
Avståndet från vägen till själva stranden är mycket kort och det är gott om utrymmen att parkera på.
Även om exempelvis cykelparkering inte  nns som separat arrangemang utan löses på bästa sätt.

Badstranden i Trönninge uppfyller idag redan ett antal av de kriterier som listas och det krävs inte
särskilt stora insatser för att täppa till luckorna för de som saknas. 

På sida 28 i utvecklingsplanen är Norra Haversdalsstrand beskriven och den liknar väl mest det som
ska strävas e er för vår del. 

I service och tillgänglighet nämns toaletter, dricksvattenposter, välordnad sophantering samt 
parkering för cykel och bil. Detta är redan ordnat. Det som saknas i strategin är duschar och 
fotduschar, wi  -zon och digital temperaturmätning – samtliga dessa är kanske inte helt nödvändigt 
att nå upp till. Det torde vara en smal sak att stärka upp möjligheten att parkera cykel ordnat. 

Vad gäller orientering och skyltning så bör parkeringen (rosa punkt – ”2”) vid norra stranden 
omfattas på sådant sätt att sophanteringen återställs sedan detta togs bort nyligen. Vidare bör det 
skyltas om att dricksvatten  nns vid södra parkeringen och så länge toaletten inte återställs på norra 
så behöver hänvisning för detta göras. Dock borde toaletten återställas för det är ganska högt tryck 
på den nuvarande enda toaletten. 

För strategin aktivitet och upplevelse är endast aktivitets- och lekytor uppräknat i Norra Haverdal 
och det får anses vara mer än väl uppfyllt även i Trönninge. Dels den stora gräsplanen alldeles vid 
vägen som även används för camping och dels  nns det ett antal ytterligare platser med större öppna 
områden som kan användas på samma sätt. Utöver hela strandskogen och själva stranden. Det är en 
levande miljö med stor potential för den med rätt öga för detaljerna.

För Norra Haverdal anges inget för strategin året och dygnet runt vilket känns rimligt även i vårt
fall. Det  nns idag ingen belysning i området och det bör nog så förbli för att bevara det natursköna.
Med kreativa kra er skulle det kanske kunna vara trevligt med någon plats som var skyddad mot
väder och vind, strandskogen löser mycket av vindfånget dock så denna del är mer på marginalen
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och bör förstås inrättas med hög försiktighet mot naturvärdena i övrigt.

Förvaltningens kommentar på yttrande
Planen för utveckling av Halmstads stränder är ett visionsdokument på en översiktlig nivå och 
föreslår endast åtgärder på de utpekade fokusstränderna. Med detta inte sagt att det inte behövs 
åtgärder på övriga stränder. Dessa behandlas dock inte i detta dokument. Parkeringsproblematiken i 
Laxvik och Påarp är känt för kommunen men kommer alltså inte tas upp i denna plan. 

Trönninge strand kommer omnämnas i planen som en strand att utveckla till allmän badstrand 
och fokusstrand på sikt, detta med motiveringen att Trönninge är utpekat som en serviceort som 
förväntas växa mycket, vilket också motiverar en högre servicenivå. 

Yttrandet tar upp  era detaljfrågor om strandens innehåll, vilket är värdefulla inspel i ett fortsatt 
arbete men inget som kommer tas med i denna plan.

REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN

• FÖRSVARSMAKTEN 

Teknik- och fastighetsförvaltningen
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Plan för utveckling av Halmstads stränder 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta Plan för utveckling av Halmstads stränder.  

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit fram Plan för utveckling av Halmstads stränder som presenterar en 
översiktlig vision för utvecklingen av kommunens stränder i syfte att möta dagens och framtidens 
behov av attraktiva stränder med ökade krav på tillgänglighet, service och upplevelsevärde. Planen har 
varit ute på remiss och därefter omarbetats. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på teknik- och fastighetsförvaltningen. Representanter från 
kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, Destination Halmstad 
AB, bygg- och miljöförvaltningen och Laholmsbuktens VA AB har bjudits in till dialog- och 
informationsmöten under framtagandet av planen. 
 
För att inhämta synpunkter skickades Plan för utveckling av Halmstads stränder ut på remiss efter beslut i 
Teknik- och fritidsnämnden 2021-04-26 till berörda myndigheter, förvaltningar, bolag, markägare och 
samhällsföreningar. Remisstiden pågick mellan 2021-05-07 och 2021-07-31. 
Planförslaget skickades ut till följande remissinstanser: Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, 
Destination Halmstad AB, Länsstyrelsen Halland, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, markägare av 
stränderna Ringenäs och Haverdal (Norra Frösakull/Ringenäs villaförening Ekonomisk förening, 
Statens naturvårdsverk) samt samhällsföreningar i orter med närhet till de allmänna badplatserna 
(Gullbrandstorps samhällsförening, Haverdals samhällsförening, Simlångsdalens samhällsförening, 
Steninge samhällsförening och Trönninge samhällsförening) 
Utöver dessa fick även följande instanser möjlighet att yttra sig: Fastighetsnämnden, Kulturnämnden, 
Miljönämnden, Räddningsnämnden, Socialnämnden, Kommunala funktionsrättsrådet, Laholmsbuktens 
VA AB och Region Halland.  
 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Halmstads kommun är utan tvekan och med all rätt förknippad med sina stränder. Läget vid kusten ger 
kommunens invånare unika möjligheter till rekreation. Stränderna är mycket betydelsefulla för 
kommunens identitet och sannolikt en viktig anledning till att många väljer att bosätta sig här men de 
har också gjort Halmstads kommun till en älskad semesterdestination och därför viktiga att värna om 
men också utveckla. Med detta som bakgrund har kommunen sett ett behov av att ta fram en 

Ärende TFN 2018/00907 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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översiktlig plan för utvecklingen av stränderna i syfte att möta dagens och framtidens behov av stränder 
som lockar och möter besökarnas krav på tillgänglighet, service och upplevelsevärden. 

Analys och förslag 

Halmstads befolkning beräknas öka under de närmaste 20 åren och är på väg mot 150 000 invånare. En 
växande kommun innebär ett ökat tryck på stränderna, men också ett behov av en utveckling av 
turistnäringen, där stränderna är en viktig del.  
 
Strategisk plan 2019-2023 för Halmstads kommun beskriver de utvecklingsområden och långsiktiga 
inriktningar som gäller under de kommande åren. Inriktningarna syftar till att förverkliga Halmstads 
vision om att vara hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden, samt att stödja kommunen i 
utvecklingsarbetet. Genom att erbjuda stränder som möter besökarnas krav på tillgänglighet, service 
upplevelsevärde bidrar utvecklingen av stränderna till att: 

- Erbjuda attraktiva miljöer och mötesplatser kring våra stränder och sjöar 

- Skapa jämlika och likvärdiga villkor för alla kommuninvånare 

- Möjliggöra en meningsfull fritid för alla barn och unga 

- Belysa problematiken kring klimatförändringar 

Yttranden inkom från 14 instanser varav följande 13 inkom med synpunkter på planen:  
Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Destination Halmstad AB, Fastighetsnämnden, 
Kulturnämnden, Socialnämnden, Kommunala funktionsrättsrådet, Laholmsbuktens VA AB 
Länsstyrelsen Halland, Norra Frösakull/Ringenäs villaförening Ekonomisk förening, Gullbrandstorps 
samhällsförening, Haverdals samhällsförening, Trönninge samhällsförening. Övriga instanser har 
antingen ställt sig bakom förslaget eller avstått från att yttra sig. 
 
Yttranden som inkom berörde i huvudsak: 

 Koppling till Framtidsplan 2050 

 Urval av fokusstränder 

 Klimatanpassning 

 Naturvärden 

 Behov av tidig dialog 

 Behov av djupare utredning/förstudier 

 Tillgänglighet 

 Mänskliga rättigheter och funktionsrätt 

 Jämlikhet 

 Barnrättsperspektiv 

 Delaktighet 

 Hållbarhet 

 Behov av dispenser och lov 

 El-t och VA-tjänster 

 Kallbadhus 

 Serviceutbud 

 Åtgärdsförslag 

 Anpassning till platsen 

 Gestaltningskoncept 
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 Offentlig konst och konstnärlig gestaltning 

 Urval allmänna badstränder 

 Budget och finansiering 
 
Planen för utveckling av Halmstads stränder är i stora delat oförändrad men har kompletterats med 
tillägg och förtydligande i ett flertal frågor. 

 Tillägg har gjorts av Trönninge strand och Brearedssjön som framtida fokusstränder 

 Förtydligande har gjorts gällande koppling till Framtidsplan 2050 

 Tillägg av möjliga verktyg har gjorts under strategier 1-3 

 Förtydligande har gjorts gällande behov av anpassning till kommande 
klimatanpassningsåtgärder 

 Tillägg om vikten av utveckling av stränderna ur ett jämlikhetsperspektiv och klimatutmaningen 
kopplat till bl.a. Östra stranden 

 Förtydligande gällande att belysning ska göras med hänsyn till växt- och djurliv 

 Förtydligande gällande tillgänglighetskrav och krav på användbarhet utifrån allas rätt att kunna 
använda stränderna 

 Tillägg av universell utformning som verktyg för att nå lösningar som är anpassade för så 
många som möjligt 

 Förtydligande om vikten av delaktighet i arbetet med stränderna 

 Tillägg har gjorts kring behovet av tidig dialog med berörda markägare, myndigheter, 
förvaltningar och bolag för en smidig genomförandeprocess 

 Förtydligande har gjorts gällande att föreslagna åtgärder kräver närmare utredning utifrån 
platsspecifika förutsättningar samt behov av dispenser och lov 

 Förtydligande gällande att behovet av el- och vattenanslutning är viktiga förutsättningar som 
behöver undersökas vidare inför genomförande av åtgärder 

 Förslaget om kallbadhus nämns i ett mer generellt sammanhang samt som förslag på möjliga 
verktyg vid Östra stranden och Tylösand utan förslag på placering 

 Tillägg har gjorts avseende att samarbete med föreningar välkomnas 

 Tillägg avseende betydelsen av strändernas utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv 

 Viktiga detaljfrågor och förutsättningar för genomförande inarbetas i en checklista för 
genomförande 

 Vilshärad läggs inte till som fokusstrand 

 Detaljerade synpunkter om genomförande och utformning på specifika stränder tas ej med i 
planen för utveckling då det främst ska fungera som ett översiktligt visionsdokument. 

 
I bilaga 2 Redogörelse för remissyttrande tillhörande Plan för utveckling av Halmstads stränder finns samtliga 
yttranden och förvaltningens kommentar till yttrandena redovisade. 
 

Konsekvenser av förslaget 

Som komplement till planen kommer en handlingsplan tas fram med förslag till prioriteringsordning 
och tidplan för föreslagna åtgärder. Utifrån handlingsplanen kommer teknik- och fritidsnämnden 
behöva äska om ekonomiska medel för genomförande av prioriterade investeringar. 
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Ärendets beslutsgång 

Beslut om antagande i Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. Plan för utveckling av Halmstads stränder 
2. Redogörelse för remissyttranden tillhörande Plan för utveckling av Halmstads stränder 

Information om beslutet 

De myndigheter, förvaltningar, bolag, markägare och samhällsföreningar som fått Plan för utveckling av 
Halmstads stränder på remiss ska informeras om protokollet med tillhörande bilagor. 
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
 
Marie Leandersson, förvaltningschef 
Malin Niedomysl, enhetschef Landskap och fritid 
Handläggare: Anneli Bylander, landskapsarkitekt; Sofia Warpman, stadsträdgårdsmästare 
 

660





Yttrande 
Laholmsbuktens VA AB 
2021-12-05 
LBVAAB 2021/00469 

 
 

 

  
 

1(2) 
Laholmsbuktens VA AB  Box 149, 301 04 Halmstad 
035-13 70 00  direkt@halmstad.se  www.lbva.se 

 

Samrådsyttrande: Detaljplan för del av Marbäck  Dnr 
KS 2021/00135. 
 
 
Rubricerad detaljplan genomförs genom en exploatörsdriven process och är uppdelad på två 
delområden. Dessa delområden gränsar till två andra aktuella detaljplaner för bostäder inom Marbäck 
2:15 samt Marbäck 2:39 vid före detta Marbäcks bruk. Rubricerad detaljplan gränsar även till ett 
planlagt, befintligt bostadsområde uppfört under 1980-talet. Detta område har i dag en utdömd enskild 
anläggning för hantering av spillvatten samt är anslutna till dricksvatten via privat vattenverk vid före 
detta Marbäcks bruk. 
 
Laholmsbuktens VA AB, LBVA, lyfter därför nödvändigheten av samordning av samtliga ovanstående 
detaljplaner, befintliga som nya, precis som det är nämnt i handlingarna under rubriken Tidigare 
ställningstagande: De båda detaljplanerna bedrivs som separata planuppdrag men samordnas för att säkerställa en god 
utveckling av Marbäck som helhet. 
 
Som exempel kommer detaljplanerna vid före detta Marbäcks bruk samt det befintliga planområdet 
påverka höjdsättning av fastigheterna för rubricerad detaljplan. Detta då utredning och projektering av 
VA-ledningssystem, pumpstationer och dagvattenhantering måste utföras och fastställas för samtliga 
detaljplaner i området i ett sammanhang före anläggning av desamma för att säkerställa en bra hållbar 
lösning ur så väl teknisk som ekonomisk synvinkel. 
 
I, PM till, dagvattenutredningen rekommenderas att vissa planerade tomter eller byggnader höjdsätts 
högre för att på så sätt kunna anslutas med självfall istället för att behöva pumpa spillvatten. Detta kan 
eventuellt undvikas genom att utföra utredning och projektering enligt föregående stycke. 
 
Då dagvattenutredningen inte ännu är till fullo framställd, enbart ett PM är framtaget, så saknas 
beskrivning av MKN (Miljökvalitetsnormer) samt hur rening av dagvatten skall ske. 
 
Förslagen lösning, om att dagvattenhantering skall ske genom diken och bäckar som meandrar mot 
Fylleån samt att dagvattenflöden i första hand ska begränsas genom att onödiga hårdgjorda ytor 
undviks och i andra hand att infiltration och fördröjning möjliggörs även inom kvartersmark, förordas 
av LBVA. 
 
Den nya vägtrumman för dagvatten under väg 647 är förvisso nödvändig, men LBVA vill tydliggöra att 
den kan komma i konflikt med befintlig råvattenledning från Fylleån. Om berörd råvattenledning måste 
förändras, skall entreprenören bekosta alla erforderliga åtgärder som krävs, såväl utredning som 
genomförande, för detta. 
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Laholmsbuktens VA AB 
 
 
 
 

Roland Norrman, ordförande 
 
 
 
Mattias Leijon, VD 
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