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INLEDNING
PLANHANDLINGAR

Till planförslaget hör följande handlingar:

• Denna planbeskrivning
• Plankarta med bestämmelser
• Illustrationskarta
• Behovsbedömning av miljöbedömning

Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret � nns också:
• Fastighetsförteckning, (2015-11-26)
• Grundkarta, (2015-11-03)

Övriga handlingar/utredningar:
• Trafikbullerutredningar, Sweco 2015-11-09 samt Vectura 2012-12-12
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad, Sweco 2015-02-23, 

rev. 2015-03-09
• Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan inom kvarteret Bagaren, Halmstads 

kommun, Sweco, 2015-02-27
• Byggnadsantikvarisk utredning för Patrikshills annex, Kulturmiljö Halland, 2014:4
• Statusbedömning - Patrikshills annex, CA Consultadministration AB, 2013-06-28

Detaljplanen har tagits fram utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglag (PBL) 2010:900. Planen 
handläggs med standardförfarande. Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till 
planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning. E! er samråd och granskning tillkommer 
samrådsredogöresle respektive granskningsutlåtande över inkomna synpunkter.

Planbeskrivningen och illustrationskartan skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd 
samt redovisa de förutsättningar och sy! en planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att 
de ska vara vägledande vid tolkningen av plankartan, vars bestämmelser är juridiskt bindande.

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte

Detaljplanens sy! e är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för kontor, hälsovård 
och handel inom kvarteret Bagaren m." . i centrala Halmstad. Målsättningen är att länka samman 
området med Halmstad centrum och övriga Söder på ett naturligt sätt. Avseende bebyggelsen sy! ar 
detaljplanen till att säkerställa en öppen kvartersstruktur som tydligt skiljer de o# entliga gaturummen 
från de mer privata gårdarna, men samtidigt öppnar upp för lu!  och grönska mellan husen och 
därmed harmonierar med strukturen i angränsande områden. Byggnaderna ska utföras i en följsam 
skala med proportionerliga volymer och god arkitektur. 

Huvuddrag

Söder är med sitt centrala läge och närheten till såväl service och kommunikationer som hav,
natur och rekreation ett attraktivt stadsområde. Planområdet består idag till stora delar av 
obebyggda ytor, parkeringar och områden med vegetation som inte tillför stadsdelen några
kvaliteter utan snarare ger upphov till otydlighet och otrygghet. Området ligger som ett
”mellanrum” mellan stadskärnan och bostäder längre söderut. En exploatering av kvarteret 
Bagaren är således viktigt för att ”hela” Söder och länka samman stadsdelen med övriga staden. 
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Genom en byggnation av bostäder och verksamhetslokaler inom planområdet kan den centralt 
belägna marken användas på ett mer effektivt sätt än idag, vilket ligger i linje med kommunens 
översiktsplan vars huvudinriktning är att ny bebyggelse ska tillkomma genom förtätning av redan 
ianspråktagna områden. På så sätt kan orörd mark utanför befintlig tätbebyggelse bevaras, befintlig 
infrastruktur kan användas och fler människor får möjlighet att bo och arbeta centralt med gång- 
och cykelavstånd till service och goda kollektivtrafikförbindelser. 

Planförslaget innebär att området delas in i tre nya kvarter med två nya gator som skapar kopplingar 
i både öst-västlig samt nord-sydlig riktning. Den nya bebyggelsen föreslås till största delen 

användas för bostadsändamål, men för att bibehålla den funktionsblandade karaktären på Söder 

möjliggör planen även lokaler för kontor, hälsovård, handel samt en ny förskola. Byggnadernas 
höjder anpassas e! er omgivningarna. Ut mot Patrikshillvägen och Södra vägen, tillåts bebyggelsen 
gå upp i 4½ - 5½ våningar. Mot villabebyggelsen föreslås en lägre byggnation i 3½ våningar samt 
en förskola i 2 våningar. Totalt beräknas området kunna rymma cirka 400 nya bostäder, men 
det slutliga antalet beror mycket på hur byggnaderna utformas, lägenhetsstorlekar samt hur 
fördelningen av ytor görs mellan bostäder och lokaler för andra verksamheter (kontor, vård, handel). 

Den föreslagna öppna kvarterstrukturen i området är ett möte mellan den täta, stadsmässiga in-
nerstaden och de mer luftiga och grönskande omgivningarna på Söder; solitärbyggnaderna i öster 
samt trädgårdsstaden i väster. I öster knyts bebyggelsen samman arkitektoniskt med bebyggelsen 
på andra sidan Södra vägen (Region Hallands huvudkontor samt HFAB:s nya bostäder i kvarteret 
Borgen) genom en planbestämmelse om branta sadeltak. Mot väster skapas en naturlig koppling 
till trädgårdstaden genom en centralt placerad, ny platsbildning, liknande den befintliga Neptuni-
parken.

Grönstråket längs med Södra vägen har en viktig funktion som rörelsestråk för gång- och cykeltra# -
kanter genom Söder. Stråket ges en bredd på 18 meter. De trädplanteringar som # nns längre norrut 
förlängs förbi planområdet för att skapa en grön och sammanhållen karaktär. I korsningen Södra 
vägen - Patrikshillvägen skapas en torgyta som entré till stadsdelen. 

Genom området, ca 30 meter från Södra vägen ligger idag ett ledningsstråk där bland annat LBVA 
har sin spillvattenledning ner mot avloppsreningsverket. För att kunna utnyttja planområdet på ett 
e% ektivt sätt behöver ledningarna & yttas från grönstråket till ett nytt läge i Södra vägen.

BAKGRUND OCH UPPDRAG

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott hanterade 2011-05-03 § 86 en förfrågan från Eva och 
Axel Edv Pihls Stiftelse angående förvärv av en tomt inom kv Bagaren för ett trygghetsboende med 
ca 50-60 lägenheter. KSU beslutade att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta de-
taljplan för del av kvarteret Bagaren samt att upprätta erforderliga avtal med Eva och Axel Edv Pihls 
Stiftelse. I ett tillägg beslutade man dock att detta skulle föregås av en översiktlig studie avseende 
norra delen av Söder, kvarteren Bagaren och Borgen. En sådan utredning togs fram och KSU be-
slutade 2011-12-13 § 238 att denna strukturskiss (se sid. 8) skulle ligga till grund för planläggning 
av de båda kvarteren.

Arbetet med detaljplanen för kvarteret Borgen är avslutat och planen vann laga kraft 2014-12-03. 
Denna detaljplan omfattar således endast området väster om Södra vägen, dvs. del av kvarteret 
Bagaren m.fl. Planuppdraget för del av Kv. bagaren m.fl. förnyades av KSU 2015-12-08 § 335.
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PLANDATA

Lägesbestämning och areal 
Planområdet är beläget i stadsdelen Söder, ca 500 meter från Stora torg i centrala Halmstad.  Områ-
det avgränsas i norr av Patrikshillvägen och i öster och söder av Södra vägen/Vindrosvägen. I väster 
avgränsas planområdet av Neptunigatan samt villabebyggelse längs samma gata. Planområdet om-
fattar totalt ca 4,3 ha.

Kort beskrivning av området
Planområdet utgörs av bebyggda ytor, i huvudsak för skol- och vårdändamål, parkeringsytor (ca 
200 platser) samt av en idag svårtillgänglig/igenvuxen grönyta. Även Neptunigatan, Södra vägen 
och grönstråket utmed vägen ingår i planområdet.

Markägoförhållanden
Kommunen äger huvuddelen av marken inom planområdet med undantag för Bagaren 15 som ägs 
av Region Halland. 

MILJÖBEDÖMNING
Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars genomförande kan antas 
innebära en betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning 
behöver göras eller inte. En behovsbedömning har upprättats i samband med framtagandet av planen 
och " nns med som en bilaga, vilken samråds parallellt med planhandlingarna. 

Ställningstagande
Följande förutsättningar på platsen bedöms kunna ha en negativ påverkan på planområdet:

- Buller
- Markföroreningar
- Översvämningsrisk

Följande faktorer bedöms kunna påverkas negativt av planens genomförande:

- Kulturhistorisk miljö

Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan 
på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. 
Varken någon enskild faktor ovan eller faktorernas samlade e$ ekt bedöms vara så omfattande att en 
miljökonsekvensbeskrivning behövs för att kunna klargöra och utvärdera konsekvenserna av planens 
genomförande. Istället har riktade utredningar gjorts avseende tra" k/buller, geoteknik och markmiljö 
samt två olika utredningar angående den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden ”Patrikshills annex”. 
Angående översvämningsrisken har detaljplanen utformats utifrån rapporten ”Klimatanalys för 
stigande hav och åmynningar i Hallands län, 2012-05-24”.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplan
I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, (laga kra�  2015-01-05) är planområdet utpekat 
som ett utvecklingsområde för blandad bebyggelse, övervägande del bostäder. Utmed Södra vägen 
redovisas grönstråket som en be� ntlig grön koppling, viktig att värna. En grundläggande utgångspunkt 
i översiktplanen är att ny bebyggelse ska tillkomma genom förtätning. På så sätt kan mark och 
be� ntlig infrastruktur utnyttjas på e� ektivaste sätt och förutsättningar skapas för ett hållbart resande. 
Detaljplanen bedöms bidra till att uppfylla översiktsplanens intentioner.

Gällande detaljplaner
För fastigheten Bagaren 15 (Region Hallands fastighet) gäller  Stadsplan för del av kv. Bagaren(454), 1968-
09-27, och i övriga området gäller Stadsplan för Södra förstaden (203), 1952-06-06. All kvartersmark 
är i dessa planer  reglerade till allmänt ändamål (användning som enligt äldre lagsti� ning innefattade 
all verksamhet med ett o� entligt organ, dvs. stat, landsting, kommun eller statskyrka som huvudman). 
Största tillåtna byggnadshöjd är 8 meter inom Bagaren 15 och 11 meter i övriga området. Nockhöjden 
är inte reglerad. Grönstråket utmed Södra vägen är planlagt för park/plantering. Denna detaljplan 
ersätter dessa tidigare stadsplaner inklusive dess fastighetsindelningsbestämmelser, ursprungligen 
fastställda som tomtindelningar 1963-04-19 (Bagaren 11) resp. 1968-09-30 (Bagaren 15).

PM-Strukturskiss Söder
I ”PM-Strukturskiss Söder”, som enligt beslut i KSU 
2011-12-13, ska ligga till grund för planläggningen, 
anges följande riktlinjer för kv. Bagaren:
• Ett sammanhängande och väl utformat grönstråk 
tillskapas längs Södra vägen. 
• Funktionsblandning (bostäder, service och kontor) 
e� ersträvas för att åstadkomma en stadsdel med liv 
under olika tider av dygnet.
• Kommersiell service och parkeringar som kan 
samutnyttjas av boende, verksamma och besökare 
tillskapas i den östra delen av Bagaren 1. 
• Ny bebyggelse i norr och öster ska i skala och 
struktur anpassa sig till den mer storskaliga bebyggelsen 
längs Nissan och vid Slottsparken medan ny bebyggelse 
i väster ska förhålla sig till den småskaliga bebyggelsen 
med trädgårdsstadsideal. Inom fastigheten Bagaren 11 
föreslås småhus, stadsradhus eller liknande.
• Fördjupade geotekniska utredningar bör genom-
föras. I samband med detta bör även konstateras 
eventuell förekomst av markföroreningar och behovet 
av sanering i de områden som skall bebyggas med 
bostäder.
• Södra vägens påverkan på kvarteren Bagaren och 
Borgen avseende buller studeras mer ingående.
• Risken för översvämning och bebyggelsens 
utformning/placering utifrån denna aspekt studeras 
mer ingående.
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Planprogram
Något planprogram som föreligger detaljplanen har inte upprättats i detta ärende. 

Övriga kommunala handlingsprogram och riktlinjer
Bevarandeprogram för Söder
I ”Bevarandeprogram för Söder”, Byggnadskontoret 2002, anges rekommendationer för områdets 
utveckling. Programmet rekommenderar att ny bebyggelse i den norra delen av Söder bör anpassas 
till den be! ntliga karaktären bestående av tydliga, friliggande institutions- och magasinsbyggnader. 
Fasadmaterial bör vara tegel och trä.

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-30
I kommunens Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030 (antaget 2011-03-22, justerat 
2015-11-24) presenteras en möjlig utbyggnadsvolym och struktur för kommunen fram till år 2030. 
Där beräknas en utbyggnad av ca 200 lägenheter i kvarteret Bagaren kunna ske under åren 2016-2025. 

RIKSINTRESSEN

Inom planområdet ! nns inga utpekade riksintressen eller andra särskilda intressen enligt Miljöbalken. 

I planområdets närhet ! nns emellertid en rad värdefulla områden av nationellt och internationellt 
intresse. Området öster om Södra vägen, omkring Nissan omfattas av riksintresse för  frilu" slivet. 
Området kring Nissan ingår även i ett större område som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården 
(Halmstad, innerstaden och östra förstaden). Planförslaget innebär inga begränsningar för 
tillgängligheten längs med Nissan och bedöms inte skada de kulturhistoriska värden som ligger till 
grund för riksintresset för kulturmiljön. 

Hela kustområdet i Halland är av riksintresse enligt 4 kap. Miljöbalken. Laholmsbukten är av 
riksintresse för såväl yrkes! ske som naturvård. Västra stranden och Alet är av riksintresse för 
naturvård. Aleskogen ingår även i det europeiska nätverket Natura 2000 och har därmed ett särskilt 
skydd. Laholmsbukten, Västra stranden och Aleskogen ligger cirka 0,5-1 km från planområdet och 
bedöms därmed inte påverkas negativt av planerad byggnation. 

Halmstads # ygplats är av riksintresse ur civil/militär synpunkt. Verksamheten innebär begränsningar 
för olika former av bebyggelse och anläggningar. Hela stadsdelen Söder ingår i område som omfattas 
av bestämmelser om hinderfrihet enligt ”Bestämmelser för civillu" fart, TSFS 2012:93”. Inom 
dessa områden bör varken vegetation eller byggnadsverk överskrida angivna höjdbegränsningar. 
Byggnationen inom planområdet kommer inte att överskrida angivna höjdbegränsningar.

Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra någon påtaglig skada på 
riksintressen enligt 3 och 4 kap MB. 
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GATOR OCH TRAFIK

Gång- och cykeltra� k
Genom Söder, utmed Södra vägen, � nns en separat gång- och cykelväg som länkar samman 
planområdet med centrum och övrig bebyggelse längre söderut. Gång- och cykelvägen har god 
standard, men i korsningspunkten Södra vägen - Patrikshillvägen saknas säker korsningspunkt. 

Utmed Patrikshillvägen och Neptunigatan � nns inga separata gång- och cykelvägar. För gående � nns 
trottoarer på båda sidor av gatorna. 

Öster om planområdet � nns ett trevligt rekreationsstråk längs med Nissan från Halmstads slott ner 
till Söderkaj (Dragvägen). 

I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, föreslås en ny gång- och cykelbro mellan Söder och 
stationsparken. Detta skulle innebära en mycket gen koppling mellan planområdet och resecentrum.

Kollektivtra� k
Söder tra� keras idag av en stadsbusslinje som under vardagar kl. 08-18 har en turtäthet på en gång i 
timmen. Stadsbussen tra� kerar huvudgatorna med in- och utfart via Skepparegatan. Två hållplatser 
� nns i planområdets direkta närhet, en på Patrikshillvägen i norr och en vid Vindrosvägen i söder. 
(Källa: www.hallandstra� ken.se) Hela planområdet ligger inom en 150-meters radie från busshållplats.

Biltra� k och  gator
Gatunätet på Söder består av uppsamlingsgatorna Skepparegatan, Södra vägen/Vindrosgatan/
Fiskaregatan, Patrikshillvägen och Amiralsgatan. Vägnätet i området har en god standard och bra 
framkomlighet. I samband med planarbetet har tra� kräkningar genomförts i november 2012. På 
Patrikshillvägen var tra� kmängden ca 1200 fordon/dygn och på Södra vägen ca 2800 fordon/dygn.

I kommunens handlingsprogram för hållbara transporter (antaget 2012-03-27) samt i kommunens 
översiktsplan (laga kra!  2015-01-05) redovisas möjligheten att uppföra en ny gata och bro över Nissan 
om tra� ksituationen på Laholmsvägen inte förbättras tillräckligt genom andra åtgärder. En ny gata och 
bro över Nissan skulle innebära en minskning av tra� ken på Slottsgatan och på så sätt möjliggöra att 
gatan får karaktären av stadsgata snarare än tra� kled. Detta tillsammans med en tydlig och medveten 
gestaltning bedöms kunna minska barriären mellan centrum och Söder. Den föreslagna vägen över 
Nissan redovisas fortsätta runt Kattegattgymnasiet och en relativt liten del av tra� ken bedöms därför 
komma att använda Fiskaregatan/Södra vägen som genomfart.

Bilparkering
Inom planområdet � nns idag ca 200 allmänna parkeringsplatser. 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION

Mark och vegetation
Planområdet är flackt och ligger på mellan cirka +2,1 meter över havet i söder och +3,1 meter 
över havet i norr. Ungefär halva planområdet (Bagaren 1, 11 och 15) är idag bebyggt. Andra häl! en 
(Halmstad 1:1) består av vägmark, asfalterade parkeringsytor längs med Södra vägen, en större 
asfalterad/grusbelagd parkeringsyta, gräsytor samt ett mindre slybevuxet grönområde.
Inga intressen vad gäller " ora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom eller i direkt 
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anslutning till området (källa: www.artportalen.se). I planområdets nordvästra del har nyligen 
(september 2015) en trädrad med almar fått tas ned pga. almsjuka.

Vattenområden och strandskydd
Planområdet ligger ca 110 m. från Nissan och berörs därför inte av strandskyddsbestämmelser (gäller 
100 meter från Nissan).

Torg, parker och grönområden
Närheten till grön-/ och naturområden är en av de stora kvaliteterna i stadsdelen Söder. Slottsparken 
i norr och naturen vid Aleskogen/Västra stranden knyts samman av Södra vägens gröna gaturum. 
Genom småbåtshamnen, Nissan och kajpromenaden (Dragvägen) mellan Slottsbron och Västra 
stranden  har Söder även unika kvaliteter knutna till hav och vatten. 

Inom planområdet " nns idag inga uttalade torg eller parker. Grönstråket utmed Södra vägen är en 
tillgång som idag är uppbrutet av parkeringsytor i höjd med planområdet. I övrigt består stråket idag 
av öppna gräsytor och buskage. 

Närmaste lekplatser " nns vid Slottsparken i norr samt vid korsningen Neptunigatan-Propellergatan 
i söder. I anslutning till Neptunigatan i väster " nns en grön platsbildning, Neptuniparken. Denna 
utgörs av en ca 15 meter bred grönyta med genomgående lindallé och en sittgrupp i den södra delen.

Geotekniska förhållanden
I samband med framtagandet av planförslaget har en översiktlig geoteknisk undersökning genom-
förts. Denna finns att läsa i sin helhet som en bilaga till planhandlingarna, Översiktlig geoteknisk 
undersökning för detaljplan inom kvarteret Bagaren, Halmstads kommun, Sweco, 2015-02-27.

Geotekniska samt hydrogeologiska förhållanden
Marken inom planområdet utgörs, under hårdgjorda ytor och mullhaltiga ytjordlager, av sandjor-
dar, postglacial siltig lera eller lerig silt, samt silt.  Djupet till berg har inte undersökts, men bedöms 

ligga på ca 45-60 m. Söder ligger inom normalriskområde avseende markradon.

Grundvattennivåerna låg vid mättillfället i januari 2015 på mellan 1-1,5 m djup (motsvarande ni-
våer på mellan +1,4 och +1,9). I en punkt låg emellertid grundvattenytan 0,3 m under markytan 
(motsvarande en nivå på +2,3). Jordlagerföljden skiftar något inom området, med ställvis tätare 
skikt, vilket kan medföra att markvatten/sjunkvatten lokalt dräneras långsammare. Detta kan i sin 
tur förklara att grundvattenytan ligger högre på vissa platser inom området. Grundvattennivån 
fluktuerar även med vattenståndet i Nissan. 

Rekommendationer
Då sättningskänsliga postglaciala jordlager är överkonsoliderade med 30-40 kPa bedöms lättare 
byggnader om upp till ca 3 våningar kunna plattgrundläggas på sedvanligt sätt med kantförstyvad 
bottenplatta. Om byggnader uppförs med källare kan stora delar av de bortschaktade jordmassorna 
kompensera för tyngre byggnader. Därmed bedöms byggnader med källare kunna uppföras i upp 
till 5 våningar ovan mark. Sättningskänsliga byggnader samt byggnader med källare och fler än 5 
våningsplan bedöms behöva pålgrundläggas.
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Markföroreningar
I samband med framtagandet av planförslaget har en översiktlig miljöteknisk markundersökning 
genomförts. Denna finns att läsa i sin helhet som en bilaga till planhandlingarna, Översiktlig miljö-
teknisk markundersökning inom KV Bagaren, Halmstad, Sweco 2015-02-23, rev. 2015-03-09. 

Den översiktliga markundersökningen visar på förekomst av förhöjda halter av framförallt aromater 
och PAH i jord och grundvatten. Förhöjda halter av framförallt aromater och PAH har detekterats 
i 8 av 12 analyserade jordprov. Förorening har påträffats i halter över Naturvårdsverkets generella 
riktvärde för MKM - mindre känslig markanvändning i en punkt och KM - Känslig markanvänd-
ning i 6 punkter inom den norra halvan av området. Förhöjda halter har främst påträffats i området 
för det f.d. bussgaraget som tidigare var verksamt på fastigheten, varvid föroreningarna kan rela-
teras till tidigare markanvändning. Påträffade förhöjda halter förekommer både i ytliga jordprov 
(0-1 meter) samt djupare prov (1-2 meter). Höga halter, framförallt aromater och PAH, detekterade 
i ett av grundvattenproven bedöms vara partikulärt bundna föroreningar i ett grumligt vattenprov. 
Ytterligare grundvattenprovtagning, framförallt i denna punkt, rekommenderas därför.

Eftersom huvuddelen av tidigare bussgaragets verksamhet på fastigheten var belägen inomhus eller 
inom område som idag ligger under byggnad finns risk för eventuell föroreningsförekomst även 
under byggnaderna. Sweco Environment rekommenderar därför att en kompletterande markun-
dersökning bör genomföras i samband med att byggnaderna rivs. 

Mjältbrandsgrav från 1922
Under första delen av 1900-talet dog varje år ett antal djur i mjältbrand runt om i landet. Mjält-
brandsbakterier i kontakt med luft kan bilda motståndkraftiga sporer med lång överlevnad om 
gravarna inte utförts på ett korrekt sätt. SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) har gjort en geo-
grafisk kartläggning av gårdar som spärrats av pga. mjältbrand under åren 1916-1961. Inom plan-
området, på fastigheten Bagaren 1, finns en registrerad gård med mjältbrand från 1922. Var graven 
finns är dock inte känt. Mjältbrandsbakterier kan enligt SVA bevaras levande i ca 50-80 år beroende 
på jordens beskaffenhet och surhetsgrad. Mjältbranden på den aktuella gården förekom 1922, dvs. 
för ca 93 år sedan. Gården är grönmarkerad i SVA:s kartor, vilket innebär att graven är över 70 år 
och därför sannolikt inte innebär någon smittrisk idag. Mjältbrand smittar främst idisslande djur 
såsom kor, getter, rådjur och älgar. Hundar och katter anses vara mer eller mindre resistenta. Risken 
för människor att smittas är mycket låg och går då i regel via kontakt med ett smittat djur. Risken 
för smitta till människor från jordbakterier bedöms som minimal (Källa: Statens Veterinärmedicin-
ska Anstalt; http://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/mjaltbrand/geografisk-kartlaggning-av-gar-
dar-sparrade-pa-grund-av-mjaltbrand-1916-1961).

Utifrån mjältbrandsgravens ålder, sannolikt ca 95 år vid det tillfälle området exploateras, samt det 
faktum att platsen redan idag är bebyggd (man har redan grävt i marken ett flertal gånger), gör 
kommunen bedömningen att inga specifika skyddsåtgärder krävs vid grävningsarbeten i området.    

Fornlämningar 
Några kända fornlämningar " nns inte inom området. Norr om planområdet, i aslutning till 
Slottsparken, har kulturlager från medeltid, 1500- och 1600-tal påträ# ats. Fornminnen skyddas av 
Kulturmiljölagen. Om fornfynd påträ# as ska kontakt omedelbart tas med länsstyrelsen. 
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ORIENTERINGSKARTA - BEBYGGELSE   
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 Inom planområdet: Byggnaderna A-C 

Angränsande till planområdet: 
Byggnaderna D-G 
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BEBYGGELSE 

Övergripande struktur
Söder är en stadsdel som präglas av mångfald när det gäller bebyggelsestruktur, bebyggelseskala och 
funktioner. Bebyggelsen är blandad, men med några tydligt urskiljbara delområden. I den norra 
delen dominerar större solitära byggnader med slottet som främsta miljö. Längre söderut � nns ett 
� ertal lokaler för kontor och olika verksamheter. Området utmed Nissan har under de senaste 20 åren 
bebyggts med � erbostadshus i varierande skala; 2-10 våningar, men huvudsakligen 4-7 våningar. I 
kvarteren i väster är bebyggelsen enhetlig med småhus enligt trädgårdsstadens ideal, utbyggda e� er 
stadsplaner från 1930-40-talet. 

Användning
Bebyggelsen inom planområdet består i huvudsak av lokaler för skola och vård. Region Halland 
har lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin inom Bagaren 15. Byggnaderna inom Bagaren 1 
används idag som skollokaler för Byggskolan. Planen är att införliva denna verksamhet i de övriga 
kommunala gymnasieskolorna inom kort. 
 
Patrikshills annex på Bagaren 11 har tidigare använts för äldreboende, vandrarhem samt 
studentbostäder, men står just nu tomt.  

Kulturhistoriska värden
I Hallands län finns en bebyggelseinventering där alla byggnader av kulturhistoriskt värde finns 
beskrivna och klassificerade i A-, B- eller C-klass. Inom planområdet finns två byggnader med 
kulturhistoriska värden:

• Bagaren 11 - Annex till Patrikshills ålderdomshem. Ritat av arkitekt Carl Estmar och uppförd 
1963. Byggnaden har betecknats med bevarandeklass B, vilket innebär att byggnaden har ett mycket 
högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden har ett regionalt intresse och är så värdefull att den inte bör 
förändras, än mindre försvinna. Rivningsförbud är motiverat. (Se bild A).

• Bagaren 1 – F d verkstad för Halmstad busstrafik. Ritad av stadsarkitekt Holger Rössborn och 
uppförd 1957. Byggnaden har betecknats med bevarandeklass C, vilket innebär  bebyggelse av 
kulturhistoriskt värde där den miljöskapande egenskapen är framträdande. Byggnaden är viktig att 
bevara och ska förvaltas varsamt. (Se bild B).

Patrikshills annex
För att bedöma möjligheterna för ett bevarande av den B-klassade byggnaden inom Bagaren 
11, Patrikshills  annex, har två utredningar tagits fram i samband med detta planarbete;  
Byggnadsantikvarisk utredning för Patrikshills annex, Kulturmiljö Halland, 2014:4 samt 
Statusbedömning - Patrikshills annex, CA Consultadministration AB, 2013-06-28. 

I den byggnadsantikvariska utredningen för Patrikshills annex ly� s byggnadens höga värde fram ur 
� era aspekter:

• Samhälls- och socialhistoriskt värde: Uttryck för äldrevårdens utveckling och exempel på 1960-talets 
ålderdomshem. 

• Arkitekturhistoriskt värde: Fint exempel på senmodernism med traditionella inslag i lokal tappning.
• Arkitektoniskt värde: Patrikshill är arkitektoniskt genomarbetat, både till funktion och utförande. 
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Exteriören visar tydligt byggnadernas funktion. Byggnadsvolymernas olika karaktärer skapar 
arkitektoniskt spännande möten. Den öppna, genombrutna arkitekturen i centralbyggnadens 
yttre motsvaras av dess inre med entrérum, rum för samvaro etc. Mot detta ställs den mer slutna 
och lågmälda karaktären i sido� yglarna med dess inre av enskilda/privata rum. Det karateristiskt 
högresta mansardtaket på huvudbyggnaden kontra sidobyggnadernas avvikande takform betonar 
ytterligare byggnadernas inbördes förhållande.

• Identitetsvärde: Anläggningen har ett identitetsvärde tillsammans med det närliggande Patrikshills 
ålderdomshem. Båda institutionerna är förknippade med åldringsvården i Halmstad sedan över 
50 år.

• Autenticitetsvärde: Patrikshills annex är till största del oförändrat sedan det uppfördes och har 
bevarat sin ursprunglighet trots andra funktioner under senare år.

• Pedagogiskt värde: Anläggningen har ett pedagogiskt värde genom att dess tidigare funktion som 
ålderdomshem går att uppfatta.

I utredningen ! nns även en mer utförlig beskrivning av byggnadens historik, foton och exempel 
på karaktärsskapande byggnadsdelar och detaljer, se bilagan, Byggnadsantikvarisk utredning för 
Patrikshills annex, Kulturmiljö Halland, 2014:4.

Statusbedömning - Patrikshills annex, CA Consultadministration AB, 2013-06-28, visar att byggnaden, 
e" er över 50 års användning, nu är i behov av renovering. Tegelfasaderna bedöms vara av god kvalitet 
och har generellt väldigt få skador. Fönsterpartier i trä har rötskador eller e" ersatt målning och 
bör därför bytas ut. På aluminiumpartier förekommer inte några skador. Koppartaket har skador 
framförallt vid infästningarna. Invändigt ! nns plastmattor, rörisoleringar och ett undertak i källaren 
som innehåller det hälsoskadliga ämnet asbest. Dessa behöver bytas ut. Det konstateras att väggar 
av sk. blåbetong ! nns i byggnaden. Blåbetong är ett byggnadsmaterial som innehåller radon. Alla 
byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder, men blåbetong, avger 
mer radon än andra byggnadsmaterial. En radonmätning för Patrikshills annex har gjorts under en 
kortare tid. Denna visar på radonhalter mellan 60 och 180 +/-40 Bq/m3. Gällande gränsvärde för 
åtgärd ligger vid 200 Bq/m3.

Det ! nns � era åtgärder för att sänka radonhalten i byggnader med för höga värden. I enklare fall 
räcker det o" a med att installera någon typ av frånlu" ssystem för att förbättra ventilationen. I svårare 
fall behövs ett system med mekanisk till- och frånlu" . Det ! nns även tapeter och tätningsskikt som kan 
hindra radonavgivningen till rummet med ca 50 procent. I vissa fall kan man byta ut blåbetongen mot 
annat material, exempelvis i samband med en planerad ombyggnad. (Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten, 
Vägen till ett radonfritt boende, nov. 2009.)

Kommunen har under planarbetet studerat möjligheten att använda Patrikshills annex för 
förskoleverksamhet. Undersökningarna visar dock byggnadstekniska problem med detta. Rumshöjden 
i byggnaden är idag 2,58 m. Akustikplattor tillsammans med ventilation bygger minst 30 cm, vilket gör 
att rumshöjden blir för låg. Vidare visar be! ntliga konstruktionsritningar att betongbjälklagen består 
av fyrsidigt upplagda betongplattor över varje rum. Planlösningsförändringar skulle därför medföra 
omfattande åtgärder med avväxlingar av stål, som med inklädnader skulle bygga ner under bjälklaget 
och försämra takhöjden ytterligare.

Utifrån detta underlag kring Patrikshills annex beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
2014-04-29 § 108 att planeringsinriktningen inför samrådet skall vara att fastigheten Bagaren 11 ska 
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planläggas för skoländamål (skola/förskola) utan rivningsförbud eller varsamhetsbestämmelser för 
be� ntlig byggnad. 

Det är Byggnadsnämnden som beslutar om ett eventuellt rivningslov utifrån bestämmelserna i Plan- 
och bygglagen (PBL). Bestämmelser angående rivningslov � nns i PBL 9 kap. § 34:

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte
 1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
 2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 
konstnärliga värde.

Bussverkstaden på Bagaren 1
Den tidigare bussverkstaden av klass C har, på grund av sin placering och skala, bedömts vara svår 
att införliva i en ny bebyggelsestruktur med högre exploateringsgrad. Detaljplanen innehåller därför 
inget rivningsförbud för byggnaden. Precis som ovan gäller dock att det är byggnadsnämnden som 
beslutar om ett rivningslov.

Samhällsservice
Planområdet ligger centralt i Halmstad, ca 500 meter från Stora torg med ett stort utbud av både 
kommersiell och o! entlig service.

Inom ett avstånd på ca 500-600 meter � nns fyra förskolor. Det råder dock för närvarande stor brist 
på förskoleplatser i centrala Halmstad. Slottsjordsskolan, årskurs F-3 ligger ca 300 meter norr om 
planområdet och till Brunnsåkerskolan, årskurs 4-9, är det ca 700 meter. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Dricks-  spill- och dagvatten
Kommunal vattenledning � nns utbyggd i Södra vägen. Kommunal kombiledning för spill- och 
dagvatten � nns i  grönstråket utmed Södra vägen, ca 3 meter från de be� ntliga fastighetsgränserna i 
öster. 

Energiförsörjning
Kommunens handlingsprogram för hållbar energi 2010-2014 anger mål och riktlinjer för en 
e! ektiv och hållbar energianvändning (nytt handlingsprogram för 2015-20 beräknas antas av 
Kommunfullmäktige vid årsski" et 2015/2016). Fjärrvärme och # ärrkyla � nns utbyggt i stadsdelen. I 
norra delen av planområdet, inom fastigheten Bagaren 1 har Halmstad Energi och Miljö AB(HEM) 
samt Halmstads stadsnät en nätstation. Kapaciteten på elnätet är inte tillräcklig för att klara den nya 
byggnationen. Stationen är också stor, relativt åldersstigen och olämpligt placerad. 

Avfallshantering
Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. Be� ntlig återvinningssta-
tion som tillgodoser källsorteringens fraktioner � nns vid Kattegattsgymnasiet/Skepparegatan.
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
GATOR OCH TRAFIK

MÅLSÄTTNING: ETT TYDLIGT OCH SAMMANLÄNKANDE  GATUNÄT -  ett gatunät som 
bygger vidare på Söders be� ntlig struktur, samtidigt som grönstråket med gång- och 
cykelväg korsas på så få ställen som möjligt.

Övergripande struktur
Planområdets centrala läge innebär sannolikt ett totalt minskat behov av bil till förmån för gång- 
och cykeltra� k. Närheten till resecentrum medför också att kollektivtra� ken blir ett lättillgängligt 
alternativ till bilåkande. 

Gatunätet på Söder består av uppsamlingsgatorna Skepparegatan, Södra vägen/Vindrosgatan/
Fiskaregatan, Patrikshillvägen och Amiralsgatan. Därutöver � nns mindre bostadsgator. Tillsammans 
bildar de ett jämnt fördelat gatunät som är lätt att orientera sig i. Planområdet består idag av ett enda 
stort kvarter utan genomgående tra� k och avviker därmed från den övriga strukturen i området. 
Genom de föreslagna gatorna delas planområdet in i tre kvarter med en storlek som ungefärligt 
motsvarar den genomsnittliga kvartersstorleken på Söder. 

En viktig utgångspunkt vid planläggningen har varit att skapa god tillgänglighet till de nya kvarteren 
samtidigt som det nord-sydliga gång- och cykelstråket utmed Södra vägen korsas på så få ställen som 
möjligt. 

Gatustrukturen idag - storskaligt kvarter som 

bryter mot kvartersstorleken på Söder i övrigt.                                  
Gatustrukturen enligt planförslaget - mindre kvarter med 

kopplingar i både nord-sydlig samt öst-västlig riktning.
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Gång- och cykeltra� k
Den nya detaljplanen innebär att det kommer bli � er gående och cyklister både inom planområdet
och i dess omgivningar. Genom planområdets korta avstånd till Halmstad centrum, skolor, förskolor, 
resecentrum osv. är dessa färdsätt mycket attraktiva alternativ framför bilen. Det nord-sydliga 
gång- och cykelstråket utmed Södra vägen är viktigt. I samband med exploateringen kommer gång- 
och cykelvägen att breddas till 4 meter för att ingå i kommunens s.k. ”supercykelstråk”. Gång- och 
cykelvägen ska även fungera som räddningsväg. Planförslaget innebär att stråket korsas på ett ställe, 
i linje med Skonertgatan. Redan idag � nns också en korsningspunkt vid Patrikshillvägen. I samband 
med exploateringen ska dessa två korsningspunkter ses över och utformas på ett tra� ksäkert sätt. 

Resecentrum kommer att bli en viktig målpunkt för boende inom planområdet. Stråket i 
Patrikshillvägens förlängning skulle i framtiden kunna kopplas mot Järnvägsparken genom en ny 
gång- och cykelbro och på så sätt göra det enklare att nå järnvägsstationen/Resecentrum. Detta ingår 
dock inte i denna detaljplan.  

De tillkommande gatorna inne i området föreslås, i likhet med de be� ntliga gatorna i väster, utformas  
för blandtra� k, dvs. utan separat gång- och cykelbana, men med trottoarer på båda sidor. 

Kollektivtra� k
En utbyggnad av planområdet ökar underlaget för be� ntlig kollektivtra� k. Inga förändringar i 
kollektivtra� ken föreslås till följd av planförslaget.

Biltra� k och gator
Ambitionen vid planläggningen har varit att det nya området ska knytas samman med det be� ntliga 
Söder samt med Halmstad centrum  på ett naturligt sätt genom att goda kopplingar skapas både i 
nord-sydlig och öst-västlig riktning. 

Södra vägen 
Utmed Södra vägens sträcka förbi planområdet � nns två korsningspunkter: Patrikshillvägen och 
Skonertgatan. I samband med exploateringen av planområdet ska dessa två korsningspunkter ses över 
och utformas på ett tra� ksäkert sätt.  I övrigt föreslås inga förändringar på Södra vägen. 

Slottsparkens äldreboende (fastigheten Brandvakten 3) har idag en tillfart från Södra vägen över 
parkstråket fram till entrén. Tillfarten används för ambulans och viss annan hämtning/lämning. Alla 
varutransporter har � yttats till Patrikshillvägen. Planförslaget innebär ytan framför äldreboendets 
entré planläggs för allmän plats park / torg med möjlighet att säkerställa en tillfart samt vändmöjlighet 
framför äldreboendets entré. En sådan åtgärd kräver dock att ett avtal angående kostnader och 
utförande tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren till Brandvakten 3. 

Planbestämmelse:

- Tillfart till fastigheten Brandvakten 3 får anordnas över torg-/parkområde.

Patrikshillvägen
I nuläget föreslås inga förändringar på Patrikshillvägen. Om det i framtiden blir aktuellt med en ny 
gång- och cykelbro över Nissan, i Patrikshillvägens förlängning, kan ett behov av separat gång- och 
cykelbana utmed Patrikshillvägen uppstå.
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Neptunigatan
Den be� ntliga parkeringsplatsen med fordon som backar ut i Neptunigatan föreslås att tas bort. Istället 
föreslås en 2 meter bred zon för kantstensparkering och trädplantering utmed hela Neptunigatans 
sträcka förbi planområdet. Körbanan minskas ner från ca 6,5-7,5 meter till 6 meter samtidigt som 
trottoaren utökas till 2 meter.  

Föreslagna nya gator
Det föreslagna gatunätet inom planområdet bygger vidare på trädgårdsstadens ideal i den intilliggande 
planen i väster.  Målet har varit att skapa ett lättorienterbart och gent gatunät med tydliga gaturum 
och platsbildningar som gör det trevligt att röra sig i gaturummen. Den kvarterspark som � nns i 
anslutning till Neptunigatan tas upp även i det nya området genom en liknade grön plats. På så sätt 
kan man röra sig genom kvarteren via dessa identitetsskapande små platsbildningar. 

De tillkommande gatorna inne i området föreslås utformas i likhet med de be� ntliga gatorna i 
väster. Gatorna föreslås få en körbana på ca 6 meter samt 2 meter breda trottoarer på båda sidor. 
Utmed Skonertgatans förlängning föreslås ytterligare 2 meters gatubredd för att även kunna rymma 
kantstensparkering samt viss trädplantering. 

Sektion över möjlig gatusektion - Skonertgatans förlängning

Cykelparkering
Områdets centrala läge med goda förutsättningar för att cykla innebär att det är viktigt att kunna 
erbjuda attraktiva cykelparkeringar i anslutning till både bostäder och verksamheter. Cykelparke-
ringsplatser bör finnas i anslutning till entréerna. Det bör även finnas möjlighet att förvara sin cykel 
i ett väderskyddat / låst cykelförråd/rum som är lätt att nå utan besvärliga nivåskillnader. Gällande 
cykelparkeringsnorm för Halmstad ska tillämpas. Vid detaljplanens upprättande gällde cykelparke-
ringsnorm (Trivector, 2009), antagen av Teknik- och fritidsnämnden, vilken anger 2,5 cykelplatser 
per bostad. Om en ny cykelparkeringsnorm antas ska den istället gälla. 

Detaljplanen möjliggör uppförande av garage och väderskydd för cyklar inne på gårdarna. Genom 
den föreslagna förgårdsmarken på 2,5 meter skapas också förutsättningar för cykeluppställning på 
kvartersmarken i direkt anslutning till entréerna. 

meter
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Bilparkering
Ett genomförande av detaljplanen innebär att cirka 200 allmänna markparkeringsplatser försvinner. I 
”PM-Strukturskiss Söder”, som enligt beslut i KSU 2011-12-13, ska ligga till grund för planläggningen, 
anges att fastigheten Bagaren 1 ska inrymma parkeringsmöjligheter för att tillgodose behovet inom såväl 
området som stadskärnan. Kommunen har e� er mer djupgående studier av parkeringsläget i centrala 
Halmstad gjort bedömningen att de be� ntliga parkeringshusen i centrum samt det nya parkeringshus 
som nu planeras i kvarteret Svartmunken är tillräckligt för att täcka behovet av parkeringsplatser i 
innerstaden. Någon större, allmän parkeringsanläggning inom planområdet är således inte aktuellt.  

För tillkommande bostäder och verksamheter inom planområdet ska parkering ske i parkeringsgarage 
under gårdarna. Detaljplanen möjliggör parkeringsgarage under samtliga gårdar. Parkeringsgarage 
kan med fördel anläggas som gemensamhetsanläggningar och samnyttjas av ! era fastigheter, men 
det är varje fastighetsägares ansvar att se till att behovet av parkeringsplatser tillgodoses. För att även 
möjliggöra parkeringslösningar där ett underjordiskt garage kan styckas av som en egen fastighet, 
genom en 3-dimentionell fastighetsbildning, anger detaljplanen användningen P - parkering i 
underjordiskt garage.

Planbestämmelser:

- Marken får bebyggas med underjordiskt garage. Bjälklag ovan detta ska vara planterbart. 
- P - parkering är tillåtet endast i underjordiskt garage. 

Halmstad kommuns gällande parkeringsnorm för bilar anger sju parkeringsplatser per 1000 m² 
bruttoarea (BTA) bostäder. Planområdets centrala lokalisering innebär att promenader och cykel är 
ett mycket attraktivt alternativ till bilen. De boende i området kommer att ha kort avstånd till både 
barnomsorg, kommersiell service och kollektivtra� k i form av busshållplatser och resecentrum. I 
planområden med liknande förutsättningar, t ex Nissastrand, Kv. Kemisten (fd. Lundgrens gjuteri), 
Kv. Endräkten m.! . har kommunen valt att sänka parkeringsnormen till mellan 5 till 6 platser per 
1000 m² BTA. Utifrån detta resonemang föreslås att parkeringsnormen även för planområdet sänks 
till 5-6 platser per 1000 m² BTA bostäder. Det exakta kravet på antal parkeringsplatser ska studeras 
mer ingående i samband med markanvisning av tomterna samt vid bygglovsprövningen. Faktorer 
som etablerande av bilpool, samnyttjande av parkeringsplatser etc. kan exempelvis påverka det antal 
bilparkeringsplatser som behöver byggas. 

För att tillgodose behovet av besöks- / korttidsparkering inom området förelsås en zon för 
kantstensparkering med trädplantering utmed Neptunigatan och Skonertgatans förlängning. Exakt 
utformning av denna zon kommer att ske i samband med exploateringen då det klargörs var nedfarter 
till parkeringsgarage kommer att placeras. Även den föreslagna gröna platsbildningen med gator runt 
om kan användas som parkeringsgata på liknande sätt som Neptunigatan. Alternativt kan parkering 
anordnas mellan träden.  

Inspirationsbilder - Lättillgängliga cykelparkeringsplatser gör att cykeln blir ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.
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Trädraden i norr föreslås förlängas 

förbi planområdet för att ge 

grönstråket en sammanhållen 

karaktär.

MARK, VATTEN OCH VEGETATION

MÅLSÄTTNING: PLANOMRÅDET UTGÖR EN NATURLIG DEL AV DEN GRÖNSKANDE STADS-
DELEN SÖDER - Planområdet utgör en länk mellan den täta innerstaden och den gröna 

strukturen på Söder (trädgårdsstaden i väster och solitärbyggnaderna i öster). Området erbjuder 

en variation av olika grönytor och platsbildningar.

Övergripande struktur 
Inom området planeras olika typer av grönytor och platsbildningar. Parkstråket utmed Södra 
vägen utgör det stora, o� entliga grönstråket i området. Via parkstråket kan man ta sig vidare mot 
andra viktiga rekreationsområden såsom Slottsparken i norr eller naturområdena längre söderut; 
Aleskogen och Västra stranden. Planförslaget innebär att en ny o� entlig torgyta tillskapas i korsningen 
Patrikshillvägen - Södra vägen, som en tydlig entré till stadsdelen. Centralt, inne i området föreslås en 
grön platsbildning, liknande den intilliggande Neptuniparken. 

Torg, parker och grönområden
Parkstråket utmed Södra vägen
Grönstråket längs med Södra vägen har idag en bredd på ca 30 meter 
förbi planområdet (mellan 17 och 25 meter enligt gällande detaljplan 
då delar av planområdet närmast Södra vägen är planlagt för allmän 
plats - gata). Stråket är emellertid uppbrutet av asfalterade parke-
ringsytor idag, vilket gör att det bitvis endast är ca 12 meter brett. 
Söder om planområdet, utmed Fiskaregatan, smalnas stråket ner till 
ca 12 meter innan det avslutas i höjd med Amiralsgatan. 

Planförslaget innebär att parkstråket förbi planområdet smalnas ner 
till ca 18 meter (16 meter i plankartan då ca 2 meter av parkstråket 
närmast Södra vägen planläggs som gata för att ge viss ! exibilitet i 
eventuella förändringar av gatan). 18 meter bedöms vara en tillräck-
lig bredd för att fylla funktionen som ett grönt, trivsamt rörelsestråk 
genom Söder. Som ett kompletterande rekreationsstråk, parallellt 
med detta stråk, " nns även Dragvägen utmed Nissan. 

Även om grönstråkets yta smalnas ner är kommunens ambition att 
stärka de gröna värdena och upplevelsen av grönska utmed stråket. 
Den trädplantering som " nns längre norrut föreslås förlängas förbi 
planområdet för att skapa en grön och sammanhållen karaktär. 

Gång- och cykelvägen genom grönstråket ska även fungera som räddningsväg. Vid utformningen av 
parkstråket behöver detta tas i beaktning så att räddningstjänstens åtkomlighet inte hindras. 

Entréplats/torg i korsningen Södra vägen - Patrikshillvägen
Planförslaget innebär att en ny o� entlig torgyta tillskapas i korsningen Patrikshillvägen - Södra 
vägen, som en tydlig entré till stadsdelen Söder. Torget är placerat i en tra" kkorsning och ligger i ett 
relativt skuggigt läge, men kan ändå få en viktig betydelse som identitetsskapande plats för området. 
I ett framtida scenario där en eventuell gång- och cykelbro uppförs över Nissan, i Patrikshillvägens 
förlängning, blir torget även entrépunkt till Söder för dessa tra" kanter. För att skapa förutsättningar 
för att torgytan befolkas anger detaljplanen att  bottenvåningarna i de byggnader som vänder sig ut 
mot torgytan ska förberedas för att kunna inrymma verksamhetslokaler. 



S A M R Å D S H A N D L N I N G        2 3 ( 4 1 )  

Även norr om Patrikshillvägen planläggs marken för allmän plats - park / torg. På så sätt ger 
detaljplanen möjlighet att knyta ihop den nya torgytan med platsen framför Slottsparkens äldreboende. 
Äldreboendet har idag egna sittplatser framför entrén och använder frekvent platsen som en vistelseyta. 
Genom att planlägga ytan som torg ges också möjlighet att säkerställa be� ntlig tillfart samt att anordna 
vändmöjlighet för ambulans/ färdtjänst framför äldreboendets entré. Den kaukasiska vingnöten som 
� nns i anslutning till äldreboendet är mycket värdefull och skyddas, liksom i gällande detaljplan, 
genom en bestämmelse om att marklov krävs för fällning. 

   Inspirationsbilder - Ett torg kan ges identitet på många olika sätt, t ex genom markbeläggning, konstverk, vegetation   

   eller aktiviteter. Den kaukasiska vingnöten (sista bilden) ger platsen karaktär redan idag. 

Central, grön platsbildning 
Centralt inne i området föreslås en grön platsbildning liknande den intilliggande Neptuniparken. 
Platsen skall vara trädplanterad och utgör en kvalitet för de bostäder som vetter ut mot dess grönska. 
Den bidrar också till att knyta samman och skapa en gemensam identitet med det angränsande 
villaområdet i väster. Trots att bebyggelsen i de två områdena skiljer sig från varandra vad gäller både 
hustyper och skala är intentionen att de ska länkas de samman genom en gemensam stadsplanestruktur 
där man kan röra sig genom kvarteren via dessa gröna platsbildningar. 

Konceptbild/illustration - Vy från Patrikshillvägen in mot den föreslagna platsbildningen. 
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Vegetation
Den kaukasiska vingnöten som � nns i anslutning till äldreboendet är mycket värdefull och  skyddas, 
precis som i tidigare detaljplan, genom en bestämmelse om att marklov krävs för fällning. 

Planbestämmelse:

Värdefulla träd. Marklov krävs för trädfällning. 

I planområdets nordvästra del har nyligen (september 2015) en trädrad med almar fått tas ned pga. 
almsjuka. Trädraden var en karaktäristisk del av gaturummet och fungerade som en visuell förlängning 
av Neptuniparken upp mot Patrikshillvägen. Detaljplanen innebär att den mark där träden stått 
övergår från kvartersmark till allmän plats för ett ge utrymme för kantstensparkering. I samband med 
att denna parkeringszon iordningställs bör nya träd planteras som en del av gaturummet. 

Detaljplanen anger att den nya gröna platsbildningen ska trädplanteras för att utgöra en grön kvalitet 
för de boende kring platsen samt för de människor som rör sig genom området. 

Planbestämmelse:

Trädplantering ska ! nnas.
  
Gårdar

Detaljplanen möjliggör underjordiska garage under gårdarna. Det innebär att innergårdarna kan hållas 
fria från parkeringsplatser och användas som vistelseytor för de boende och verksamma i kvarteren. 
Detaljplanen anger att bjälklaget ska vara planterbart för att säkerställa att gårdarna kan utformas med 
grönska och planteringar.  

Planbestämmelser:

- Marken får bebyggas med underjordiskt garage. Bjälklag ovan detta ska vara planterbart. 
- Parkering får ej anordnas ovan mark (gäller inom bostadsgårdarna).

Lekplatser

Lekytor ska anordnas inom varje 
fastighet på respektive gård. 

Inom planområdet föreslås en ny 
förskola med tillhörande gård. Under 
dagtid på vardagar är denna reserverad 
för förskolans verksamhet, men  den 
ska också kunna ses som en tillgång 
för hela området  och användas av alla 
under de tider förskolan är stängd. 

Geotekniska förhållanden

Inom planområdet planeras för byggnader i 3½-5½ våningar med möjlighet till källare/källargara-
ge, vilket innebär att byggnationen sannolikt kan grundläggas utan pålning (se bilaga - Översiktlig 
geoteknisk undersökning för detaljplan inom kvarteret Bagaren, Halmstads kommun, Sweco, 2015-
02-27). I projekteringsskedet ska fördjupade geotekniska undersökningar göras för att säkerställa 
lämplig grundläggning för samtliga byggnader.

Exempelbild - Under de tider en förskola är stängd kan den ses som 

en tillgång för hela området (Förskola i Råå, Helsingborgs kommun).
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BEBYGGELSE

För bebyggelsen inom planområdet har fyra målsättningar formulerats avseende användning, struktur, 
skala och utformning (gröna rutor under respektive rubrik). Dessa mål har varit utgångspunkten 
för hur detaljplanen har utformats och för de planbestämmelser som föreslås för byggnaderna. 

Användning 

MÅLSÄTTNING: FUNKTIONSBLANDNING MED FOKUS PÅ BOSTÄDER - För att bibehålla den 

funktionsblandade karaktären på Söder möjliggör detaljplanen, förutom bostäder, även lokaler 

för andra verksamheter såsom kontor, handel, hälsovård samt en ny förskola.

Utbyggnaden av planområdet innebär att de skolverksamheter som idag generar aktivitet och 
rörelse i området under dagtid försvinner. De planer som funnits på en större handelsetablering i 
planområdets norra del är inte längre aktuella. Den nya bebyggelsen föreslås därför till största delen 
användas för bostadsändamål. För att bibehålla den funktionsblandade karaktären på Söder möjliggör 
planen även lokaler för kontor, hälsovård, tillfällig vistelse samt detaljhandel i bottenvåningarna. I 
användningen detaljhandel ryms även verksamheter som café eller restaurang. 

Torgytan i korsningen Södra vägen - Patrikshillvägen utgör en nod i området där många människor 
kommer att passera dagligen. Läget är således bra för olika handels- och servicefunktioner. Detaljplanen 
föreskriver att byggnadernas bottenvåningar ut mot torgytan ska förberedas för verksamhetslokaler. 

Planbestämmelse: 

- Bottenvåningens ytor mot torg ska förberedas för verksamhetslokaler genom att utformas 
   med en lägsta våningshöjd av 3,5 meter.

Det finns ett stort behov av nya förskolor i 
centrumområdet. Detaljplanen möjliggör en förskola 
i två våningar inom fastigheten Bagaren 11. Eftersom 
verksamheten har visat sig svår att inrymma i 
befintlig byggnad, Patrikshills annex, (se text under 
rubriken Förutsättningar - Bebyggelse, sid 15-17) 
är det en förutsättning att den befintliga byggnaden 
först beviljas rivningslov av byggnadsnämnden. För 
att planen ska vara flexibel och även fungara för 
andra verksamheter om byggnaden bevaras eller 
om andra önskemål uppkommer i framtiden, tillåts 
även användningarna bostäder, tillfällig vistelse (t ex 
vandrarhem) och kontor inom fastigheten.
                                        
På fastigheten Bagaren 15 tillåter detaljplanen, liksom tidigare, användningen hälsovård, men för att 
göra planen mer flexibel för eventuella önskemål och förändringar i framtiden tillåts även bostäder, 
kontor samt handel i bottenvåningen.

Antalet tillkommande bostäder beror till stor del på hur bebyggelsen utformas, lägenhetsstorlekar, 
uppdelning av ytor osv. Grovt uppskattat bedöms området rymma ca 400 nya lägenheter (varav ca 80 
inom Region Hallands fastighet Bagaren 15 om denna istället nyttjas för bostadsändamål), samt en 
förskola med 4 avdelningar. 

Exempel på förskola i två våningar - 

Teknikförskolan på Nyhem, Halmstad.
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Struktur och placering av byggnader

MÅLSÄTTNING: EN ÖPPEN KVARTERSSTRUKTUR - En stadsmässig kvartersstruktur med 

byggnader som tydligt skiljer de o� entliga gaturummen från de mer privata gårdarna, men 

samtidigt öppnar upp för luft och grönska mellan husen och därmed harmonierar med strukturen 

i angränsande områden.

Öppen kvartersstruktur
Karaktären på Söder är inte stadskärnans helt kringbyggda kvarter utan en mer öppen struktur 
med lu�  och grönska mellan husen. I bevarandeprogrammet för Söder rekommenderas att ny 
bebyggelse anpassas till den be� ntliga karaktären bestående av tydliga, friliggande institutions- och 
magasinsbyggnader. Planområdet gränsar också direkt till villabebyggelsen kring Neptunigatan som 
byggts ut med trädgårdsstadens ideal under 1930-40-talet. Den föreslagna öppna kvartersstrukturen 
inom planområdet är således ett möte mellan den täta, stadsmässiga innerstaden i norr och de 
angränsande områdena på Söder; trädgårdsstaden i väster och solitärbyggnaderna i öster.

För att säkerställa en öppen kvartersstruktur innehåller detaljplanen en bestämmelse om maximal 
fasadlängd. På så sätt säkerställs att det inte blir helt kringbyggda, slutna kvarter utan mindre 
byggnadskroppar med släpp emellan. Öppningarna mellan husen innebär att de gröna gårdarna får 
kontakt med gaturummet, vilket bidrar till ett mjukare, grönare intryck.

Planbestämmelse: 

- Största fasadlängd är 45 meter. 

   
Inspirationsbilder: Kvartersstrukturen skapar en tydlig gräns mellan det o# entliga gaturummet och de privata 
innergårdarna. Genom öppningar mellan husen får de gröna gårdarna kontakt med gaturummet, vilket bidrar till en 
mjukare, grönare karaktär. Samtidigt skapas också förutsättningar för en % n variation mellan långfasader och gavelpartier. 
Bild 1: Åkersberga, Österåkers kommun. Tengbom arkitekter. Bildkälla: Österåkers kommun. Bild 2: Järvastaden - Västra 
Brotorp, Sundbybergs kommun.

Byggnader placeras i en enhetlig linje utmed gatan med en liten förgårdsmark
Idag bildar Södra vägen tillsammans med parkstråket och förgårdsmarken på vägens östra sida ett 
brett, öppet stadsrum utan tydlig avgränsning. Trädplanteringar i parkstråket kommer på sikt att 
ge en vertikal struktur, men det är också viktigt att tillkommande byggnader placeras i en enhetlig 
linje för att utgöra avgränsande ”väggar”  åt gatu-/parkrummet. Även mot gatorna ska bebyggelsen 
placeras i en enhetlig linje för att bilda en tydlig kvartersstruktur med definierade gaturum och 
skyddade gårdar innan för husen. 
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Mot gator och park föreslås en förgårdsmark på 2,5 meter som tydligt bör avgränsas från intilliggande 
allmän plats. På samma sätt som öppningarna mellan husen syftar förgårdsmarken till att  ge området 
en mjukare, grön karaktär som harmonierar med angränsande områden. Förgården kan med fördel 
rymma t.ex. häckar, planteringar och uteplatser för de boende i bottenplan. Förgårdsmarken ger 
även utrymme för cykelparkering i direkt anslutning till entréerna. Mot torget ska byggnaderna 
placeras direkt i fastighetsgräns för att hela torgytan ska kunna nyttjas som allmän plats. 

Planbestämmelse: 

- Huvudbyggnader ska placeras i egenskapsgräns mot förgårdsmark mot gata och park 
   samt i  fastighetsgräns mot torg. 

Inspirationsbilder: Byggnader placerade i en enhetlig linje utmed gatan ger gaturummet en tydlig avgränsning. En mindre 
förgårdsmark ger utrymme för cykelparkering intill entréerna, men kan också rymma häckar och planteringar, vilket bidrar 
till att ge området en grön karaktär. Foton: Järvastaden, Solna respektive Sundbybergs kommuner. 

För att området inte ska vända sin baksida ut mot de offentliga platserna, och därmed upplevas som 
ovälkomnande och otrygga, är det viktigt att husens entréer vänder sig ut mot gator och parkstråk. 
Där det är möjligt (dvs. där byggnaderna ligger med långsidan ut mot gata/park/torg) föreskriver 
detaljplanen därför att entréer ska finnas mot allmän plats.

Planbestämmelse: 

- Långfasader mot allmän plats skall ha entréer mot allmän plats (gata, torg, park).

Fondmotiv och siktlinjer
Planförslagets struktur är inspirerat av den intilliggande 
trädgårdsstadens ideal som bl.a. karaktäriseras av att husen 
placerades runt gemensamma gröna platsbildningar samt i 
gatornas siktlinjer. 

Detta har även tagits upp i planförslaget. I Skonertgatans 
förlängning mot öster får man det gamla Kronobränneriet i 
fonden. Mot norr kommer en av de be! ntliga byggnaderna 
utmed Patrikshillvägen utgöra fondmotiv och i anslutning till 
den nya gröna platsbildningen skapas två viktiga byggrätter 
som avslutar platsen mot norr och söder. Mellan husen i det 
östra kvarteret skapas också öppningar och siktlinjer från 
den nya gröna platsbildningen mot de planerade ”gårdarna” 
/förplatserna framför Region Hallands huvudkontor i 

kvarteret Borgen.
Siktlinjer och fondmotiv
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Exploateringsgrad och skala

MÅLSÄTTNING: EN FÖLJSAM SKALA OCH PROPORTIONERLIGA VOLYMER -  Byggnadernas 

höjder anpassas efter intilliggande bebyggelse; lägre mot villabebyggelsen i väster och högre ut 

mot � erbostadshusen/solitärbyggnaderna i norr och öster. Fasadlängder och husdjup regleras 

för att ge byggnaderna goda proportioner.

Exploateringsgrad
Kvarteret Bagaren utgör ett centralt område i Halmstad med god tillgång till service och 
kommunikationer. Det är viktigt att använda marken på ett bra sätt så att så många bostäder och 
verksamhetslokaler som möjligt kan rymmas, samtidigt som kvaliteten på friytor upprätthålls. 
Genom att fastigheternas parkering placeras i underjordiska garage kan gårdarna avsättas för grönska 
och trivselytor. Detaljplanen reglerar exploateringsgraden/ byggrätten i området e� er den föreslagna 
kvartersstrukturen samt genom begränsningar i husets volym; längd, bredd samt höjd. 

Bagaren 11, tomten som i huvudsak planeras för förskola, ges en möjlig byggnadsarea motsvarande 
40% av fastighetsarean. Vid byggnation av förskola kommer endast ca 15 % av tomten vara möjlig att 
bebygga för att förskolan ska uppfylla gällande riktlinjer för barnens utemiljö (40 m² / barn). I det fall 
be" ntlig byggnad ska bevaras eller tomten i framtiden istället används för bostäder/kontor ger planen 
möjlighet till en en större byggrätt än de 15 % som en förskola skulle kräva. 

Planbestämmelse:

- Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean. 

Begränsade fasdaslängder och husdjup
Allt för långa fasader kan ge en monotoni och horisontell storskalighet 
i gaturummet. Fasader med ett till två trapphus ger i regel en lagom 
längd och bidrar till en variation i området. Stora husdjup kan lätt ge 
byggnaderna ett klumpigt och oproportionerligt uttryck medan smalare 
byggnader o� a upplevs som smäckra och ger även " na ljusförhållanden 
inne i lägenheterna. För att förhindra att byggnaderna upplevs som 
alltför stora och sammanhängande anger detaljplanen en största 
tillåten fasadlängd på 45 meter samt ett husdjup på 12 meter. För att 
ändå ge en viss # exibilitet och variation i utformningen av fasader och 
planlösningar medger planen dock utskjutande byggnadsdelar på 1/2 av 
fasadlängden. Som utskjutande byggnadsdelar räknas t ex utskjutande 
entrépartier, burspråk samt balkonger. Dessa byggnadsdelar får skjuta ut 
högst 2 meter mot gård fr.o.m. markplan samt 1 meter mot allmän plats 
fr.o.m. våning 2. På så sätt möjliggörs t ex ett utskjutande entréparti mot 
gården eller ett burspråk ut mot gatan. Möjlighet " nns att göra djupare 
balkonger, men dessa får då delvis skjutas in i fasaden.   

Planbestämmelse:

- Största fasadlängd är 45 meter. Största husdjup är 12 meter. Därutöver får utskjutande 
  byggnadsdelar $ nnas på maximalt 1/2 av fasadlängden. Utskjutande byggnadsdelar får 
  ha ett djup på högst 2 meter mot gård fr.o.m. bottenvåning samt 1 meter mot allmän plats 
  fr.o.m. våning 2.  

Exempelbild - Burspråk och 
balkong med samma djup ger 
fasaden ett enhetligt uttryck, 
Norra vägen, Halmstad 
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Anpassade höjder
Bebyggelsen inom planområdet föreslås få en varierande skala i mellan 2½ och 5½ våningar. 
Byggnadernas höjder har anpassats e� er intilliggande bebyggelse; lägre mot villabebyggelsen i väster 
och högre ut mot parkstråket och � erbostadshusen/solitärbyggnaderna i norr och öster. Ut mot 
Patrikshillvägen och Södra vägen, tillåts bebyggelsen gå upp i 4½ våningar. Mot torget tillåts byggnader 
i 5 ½ våning för att markera entrén till området och även knyta an till Slottsparkens äldreboende (fd. 
polishuset) i 6 våningar. Mot villabebyggelsen föreslås en byggnation i 3½ våningar. Inom Bagaren 
11 föreslås en förskola i 2 våningar. Att bebyggelsen blir lägre mot söder och väster innebär att 
skugge� ekterna kan minskas både för den be� ntliga bebyggelsen och för de nya kvartersgårdarna 
(se solstudie på nästa sida). Även insynen från den nya bebyggelsen in mot de be� ntliga husen och 
trädgårdarna utmed Neptunigatan blir mindre påtaglig genom en sådan utformning. 

På illustrationskartan redovisas det antal våningar som ryms inom de höjdbestämmelser som 
detaljplanen medger. Byggnader mot Södra vägen och del av Patrikshillvägen ska ha sadeltak. Den 
redovisade ”halva” våningen innebär att det är möjligt att anordna en takvåning med t ex takkupor 
eller frontespiser för ljusinsläpp (får göras på 1/3 av fasadlängden). I övriga området är takformen fri. 
Den redovisade ”halva” våningen kan då även innebära en indragen takvåning. För att säkerställa att 
en sådan våning inte upplevs som en full våning från varken gatu- eller gårdssida anger detaljplanen 
att indragen våning ska vara indragen minst 2 meter från samtliga fasadliv på underliggande våning. 
På så sätt säkerställs också att gårdarna inte skuggas mer än nödvändigt.

Planbestämmelse:

- Indragen våning ska vara indragen minst 2 meter från samtliga fasadliv på underliggande våning. 

På grund av risk för översvämningar är lägsta tillåtna nivå på färdigt golv + 3,5 meter över nollplanet. 
Även tillåten byggnadshöjd samt nockhöjd anges i meter över nollplanet för att förhålla sig till denna 
nivå. 

Exempelsektion - Byggnaderna inom området kommer att placeras på olika marknivåer/höjder och ges olika takutformning, 

men begränsas alla av maximala höjder angivna i meter över nollplanet.

45°

Nockhöjd
(alternativt 
takvinkel)

Byggnads-
höjd

Färdig golv-
nivå +3,5 möh.

Sockel
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Utformning 

MÅLSÄTTNING: EN GOD, VARIERAD ARKITEKTUR MED SAMMANHÅLLANDE ”RÖD TRÅD” 
- Variationsrik arkitektur, med branta sadeltak som identitetsskapande och sammanhållande faktor.

Planområdet kommer sannolikt att bebyggas av � era olika exploatörer, vilket skapar en positiv 
variationsrikedom i området. För att de enskilda byggnaderna tillsammans ska ge en samordnad 
helhetsupplevelse innehåller detaljplanen en bestämmelse om att byggnaderna ut mot parkstråket 
samt del av Patrikshillvägen ska ha sadeltak. Detta blir den identitetskapande och sammanhållande 
faktorn för bebyggelsen som i övrigt tillåts uppföras i ski� ande material och färgsättning. Genom 
bestämmelsen om branta sadeltak med minimalt takutsprång knyts gestaltningen även samman med 
bebyggelsen på andra sidan parkstråket och Södra vägen; både Region Hallands huvudkontor och 
den planerade bebyggelsen inom kvarteret Borgen har branta sadeltak i sy� e att anknyta till platsens 
historia med gamla hamnmagasin. I övriga området reglerar detaljplanen inte takformen.

Genom att föreskriva sadeltak med branta taklutningar mot öster knyts planområdet samman med den be� ntliga samt 
planerade bebyggelsen på andra sidan parkstråket/ Södra vägen. Bild 1 -Region Hallands huvudkontor. Bild 2: Den planerade 

bebyggselsen inom kv. Borgen. Bildkälla: HFAB. 

Detaljplanen innehåller även ett par andra bestämmelser i sy� e att säkerställa en god, sammanhållen 
arkitektonisk kvalitet. Inglasning av balkonger ska utföras med glas utan synliga pro! ler för att smälta 
in på ett så naturligt sätt som möjligt. För att säkerställa en god kvalitet i detaljutförandet tillåts inte 
heller synliga elementskarvar i fasaderna. Med detta menas elementskarvar mellan större sammansatta 
modulelement som ger byggnaden ett ”ofärdigt”/obearbetat intryck. 

Planbestämmelser:

- Tak ska utformas som sadeltak (minsta respektive största takvinkel är 38-40 grader). Största tak-
   utsprång är 20 cm. (Gäller endast byggnader mot parkstråket/ Södra vägen och del av Patrikshillvägen). 
- Fasader ska utföras utan synliga elementskarvar.
- Inglasning av balkonger ska utföras med glas utan synliga pro� ler. 

Kulturhistoriska värden
Detaljplanen innehåller inte några varsamhetsbestämmelser eller rivningsförbud för de två 
byggnaderna av kulturhistoriskt värde;  den f d verkstaden för Halmstad busstra! k på Bagaren 1, 
bevarandeklass C, samt Patrikshills annex på Bagaren 11, bevarandeklass B. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Flytt av ledningsstråk i anslutning till Södra vägen
I det be� ntliga grönstråket utmed Södra vägen, ca 3 meter från fastighetsgränserna i öster, går 
idag LBVA:s huvudledning för spill- och dagvatten (grön linje) ner mot avloppsreningsverket (DN 
1200 mm). Ledningen kräver ett skyddsavstånd på ca 10 meter, vilket innebär att kvartersmarken 
utmed hela sträckan mot Södra vägen skulle behöva minskas med ca 7 meter. Genom spontning av 
ledningssträckan skulle avståndet kunna minskas till ca 5 meter, men den skulle ändå innebära en 
inskränkning av kvartersmarken med ca 2 meter. För att kunna nyttja planområdet på e� ektivaste 
sätt har kommunen beslutat att ledningen, förbi planområdet, ska förläggas i ett nytt läge utmed 
Södra vägen. På så sätt kan kvartersmarken utökas med ca 12 meter mot öster. Antalet lägenheter kan 
därmed utökas något, bostadsgårdarna blir större och det blir också möjligt att skapa en mindre grön 
platsbildning inne i området. Det be� ntliga grönstråkets bredd minskas genom denna åtgärd från ca 
30 till 18 meter, vilket bedöms vara en tillräcklig bredd för att fylla funktionen som ett grönt, trivsamt 
rörelsestråk genom Söder.

I samma stråk som spill- och 
dagvattenledningen har HEM 
(Halmstad Energi och Miljö AB) 
elledningar. Dessa är relativt 
gamla/ i dåligt skick och skulle 
sannolikt behöva bytas ut ändå 
i samband med att be� ntlig 
nätstation (gul cirkel) byts ut och 
� yttas. 

I den sydöstra delen av 
planområdet har HEM:s 
� ärrkylaledning (blå linje) 
en sned sträckning förbi en 
trädplantering. För att få en jämn 
bredd på kvartermarken och 
grönstråket behöver ledningen 
skjutas i sidled ut mot Södra 
vägen. Den aktuella sträckan är 
ca 120 meter.

HEM:s � ärrvärmeledning (röd 
linje) är placerad i grönstråket, 
öster om gång- och cykelvägen. 
Denna kan således ligga kvar 
i be� ntligt läge, men kommer 
sannolikt att påverkas av vissa 
dri� sstörningar och mindre 
ombyggnationer i de punkter där 
den korsas av övriga ledningar 
samt vid en eventuell spontning 
av den nya ledningen. 
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Ungefärliga lägen för be� ntliga ledningar - Spillvatten - grön, Fjärrkyla - blå, 
Fjärrvärme - röd. Spillvattenledningen föreslås � yttas i sin helhet till ett nytt läge 
i anslutning till Södra vägen, � ärrkylaledningen � yttas i den ”sneddragna” delen 
medan � ärrvärmen kan ligga kvar i be� ntligt läge. HEM:s be� ntliga nätstation 
(gul cirkel) � yttas till ett nytt läge inom planområdet.  
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Dricks- och spillvatten
Dricksvattenledning � nns i Södra vägen. Spillvattenledning � nns i dag i grönstråket utmed Södra 
vägen, men kommer att � yttas till ett nytt läge längre österut (se information på föregående sida under 
”Flytt av ledningsstråk”.) Planområdet kommer att anslutas till dessa ledningar. 

Dagvatten
Idag leds dagvatten från planområdet till  en kombinerad dag- och spillvattenledning ner mot 
reningsverket. Vid exploateringen av området kommer en ny dagvattenledning att anläggas för att 
leda dagvattnet från planområdet ut till Nissan i öster. Jämfört med dagens situation kommer andelen 
hårdgjorda ytor inom planområdet sannolikt att minska något i och med planens genomförande, då 
stora asfalterade ytor ersätts av gröna gårdar. 

Energiförsörjning
Planområdet föreslås anslutas till ! ärrvärmenätet. Även ! ärrkyla � nns inom planområdet. 

I norra delen av planområdet, inom fastigheten Bagaren 1 har HEM samt Halmstads stadsnät en 
gemensam nätstation. E# ersom stationen idag är stor, relativt åldersstigen och olämpligt placerad 
föreslås ett nytt läge centralt inom planområdet, i anslutning till den nya gröna platsbildningen. 
Genom att göra denna station till dubbelstation kan även den be� ntliga nätstationen i Neptuniparken 
tas bort. På så sätt frigörs Neptuniparken från den station som idag blockerar sikten genom allén. 
Stadsnätets del av stationen kommer att � yttas till ett nytt läge längre norrut, vid Flygaregatan. 

E-områden
Det nya läget för HEM:s nätstation (se text ovan) samt Telias station inom parkområdet i planområdets 
södra del säkerställs genom E-områden i detaljplanen, dvs. områden för tekniska anläggningar. 

Avfallshantering
Den nya bebyggelsen ska klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. I samband 
med det fortsatta planarbetet studeras möjligheterna för att anlägga ett sopsugsystem för hantering av 
avfallet. 

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken 1999 som ett styrmedel för att komma till rätta 
med störningar från så kallade di% usa utsläpp, exempelvis från transporter. Utgångspunkten för en 
miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms 
kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Miljökvalitetsnormerna avser föroreningsnivåer 
som inte får /bör överskridas. Om en föroreningsnivå överskrids eller riskerar att överskridas � nns 
bestämmelser om skyldigheter att vidta åtgärder.

Miljökvalitetsnormer för luft
Halmstads kommun jobbar aktivt med frågor kring hållbart resande och genomför kontinuerligt 
kontroller och mätningar av lu# föroreningar i staden. Kommunens senaste mätrapport från 2014 
visar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar klaras.

Ett genomförande av planen medför sannolikt en viss ökning av biltra� ken i området jämfört med 
idag. Planområdets centrala läge bedöms dock minska det totala behovet av bil och gynna gång- och 



34 (41)  S A M R Å D S H A N D L N I N G

cykeltra� k. Bra kollektivtra� k och närheten till resecentrum och dess framtida utveckling innebär att 
behovet av bil minskar ytterligare. Planens genomförande bedöms således ge en marginell påverkan 
på lu� kvaliten. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar bedöms inte överskridas i och 
med planens genomförande. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Sy� et med miljökvalitetsnormerna för vatten är att uppnå en god status enligt EUs ramdirektiv 
för vatten, vattendirektivet, och att vattendragens status inte ska försämras. Planområdet berör 
grundvattenförekomst för Halmstad och ligger inom huvudavrinningsområdet till Nissan som 
ligger ca 100 meter öster om planområdet. Vattenförekomsten som berörs är Nissan (Mynningen-
Slottsmöllan).

Grundvattenförekomsten har för närvarande en god kvantitativ och kemisk status. Enligt länsstyrelsens 
bedömning av grundvattenförekomsten föreligger det risk för att en god kemisk status inte kan uppnås 
år 2021. Nissan(Mynningen-Slottsmöllan) har för närvarande en måttlig ekologisk status. Enligt 
Länsstyrelsens bedömning � nns risk för att vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status år 
2021. Vattenförekomsten är ej klassad avseende kemisk status (exkl kvicksilver), men risk � nns för att 
god status inte kan uppnås 2021. (Källa: www.viss.lansstyrelsen.se).

Dagvattnet från planområdet leds idag via en kombiledning för spill- och dagvatten direkt till 
reningsverket. Vid exploateringen av området kommer dagvattnet istället ledas via en separat 
dagvattenledning ut i Nissan. Den tillåtna markanvändningen inom planområdet är i huvudsak 
bostäder. Parkering kommer att ske i underjordiska garage, vilket innebär att gårdarna hålls gröna med 
genomsläppliga markbeläggningar. På så sätt minskar sannolikt dagvattenmängden från planområdet 
jämfört med idag. 

Ett genomförande av planen kommer att medföra viss påverkan på vattnet i Nissan e� ersom dagvatten 
leds ut i ån, men bedöms inte försämra vattenkvalitén på ett betydande sätt. Det bedöms inte � nnas 
någon risk för ett överskridande av miljökvalitetsnormerna för vatten i och med planens antagande. 

Risker
Översvämning: 
Hela Söder är lågt beläget och kommer således att påverkas vid kra� iga höjningar av Nissans och 
havets vattennivå. Tidigare planering för nya bostäder och verksamhetslokaler på Söder har inneburit 
att bestämmelser om lägsta höjd på färdigt golv har bestämts till mellan +2,0 och +3,5 meter över 
havet (m ö h).

Av ”Klimatanalys över stigande hav och åmynningar i Halland, WSP - 2012”, som tagits fram på 
uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län, framgår att Halmstad är extra utsatt på grund av sitt läge vid 
Laholmsbukten. Vid extrema väder har vi redan idag en påverkan från havet på marknivåer cirka 2,5 
m ö h. Inom områden i kustnära lägen som ligger lägre än 3,5 m ö h behöver planeringen ta hänsyn 
till risk för permanent stigande havsnivåer på grund av klimatförändringar och tillfälligt höjda nivåer 
vid extrema väder.

I ”Framtidsplan 2030 - Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun” anges att forskarna, till 
följd av klimatförändringarna, räknar med att havsnivån kan komma att stiga med ca en meter till år 
2100. Stigande havsnivåer ökar risken för skador på fastigheter, byggnader, verksamheter och teknisk 
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infrastruktur. Vid planering av ny bebyggelse i kustnära lägen med en marknivå lägre än +3,5 m ö h 
anger översiktplanen att det ska göras  en bedömning av hur de stigande havsnivåerna ska hanteras. 
Områden i kustnära lägen med en marknivå lägre än +2,5 m ö h kräver åtgärder, exempelvis erosions- 
eller översvämningsskydd, för att vara lämpliga för ny bebyggelse.

I detaljplanen anges att lägsta höjd på färdigt golv för bostäder, kontor, hälsovård, tillfällig vistelse 
samt skola/förskola ska vara +3,5 meter över nollplanet. Övriga verksamhetslokaler ska utformas så 
att naturligt översvämmande vatten upp till nivån + 3,5 meter över nollplanet inte skadar byggnaden. 
Underjordiska garage ska byggas som vattentät konstruktion och förses med pumpbrunnar.

Planbestämmelse:

- Lägsta höjd på färdigt golv för bostäder, kontor, hälsovård, tillfällig vistelse samt skola/förskola är 
+3,5 meter över nollplanet. Övriga verksamhetslokaler ska utformas så att naturligt över-
svämmande vatten upp till nivån +3,5 möh inte skadar byggnaden. underjordiskt garage ska byggas 
som vattentät konstruktion och förses med pumpbrunnar.

Brand:
Vid utformningen av den tillkommande bebyggelsen inom planområdet ska de byggnadstekniska 
brandskyddskraven i Boverkets byggregler (BBR) samt Räddningstjänstens handlingsprogram för 
arbete med skydd mot olyckor följas. Räddningstjänstens åtkomlighet är till stor del beroende av 
hur byggnader och planlösningar utformas, var underjordiska garage placeras osv. Det åligger varje 
exploatör att i bygglovskedet redovisa hur tillräcklig brandsäkerhet och åtkomlighet kan uppnås. Där 
räddningstjänsten inte kommer åt samtliga lägenheter måste alternativa, tekniska lösningar kunna 
redovisas och genomföras. 

Nödutrymning:
Större delen av den planerade bebyggelsen kan nås av räddningstjänsten från angränsande gator. Mot 
parkstråket behöver räddningstjänsten kunna komma fram och ställa upp sina fordon högst 9 meter 
från fasadliv. Detta möjliggörs i samband med att  den be! ntliga gång- och cykelvägen genom stråket 
breddas till 4 meter.  Förbi Region Hallands fastighet Bagaren 15 ligger gång- och cykelvägen helt 
parallellt med gatan, dvs. mer än 9 meter ifrån den planerade bebyggelsen. Denna sträcka behöver 
således dras om i ett nytt läge (högst 9 meter från fasaderna) i samband med exploateringen / när gång- 
och cykelvägen breddas.  På så sätt kan gång- och cykelvägen fungera som räddningsväg. På vissa 
ställen utmed sträckan behöver räddningstjänsten ytterligare 1 meter hårdgjord yta för brandbilens 
stödben. Denna yta kan utformas på olika sätt, antingen punktvis när det är klarlagt var entréer etc. 
hamnar eller som en 0,5 meter bred yta på båda sidor av gång- och cykelvägen. För byggnader inne på 
gårdar, enkelsida lägenheter mot gårdssida etc. måste respektive exploatör kunna redovisa åtkomst för 
räddningstjänsten eller annan alternativ, teknisk lösning. 

Brandvattenförsörjning:
Det ! nns fyra be! ntliga brandposter i direkt anslutning till planområdet samt tre som ligger närmare 
än 100 m från detaljplanegräns. Vid normala förhållanden är vattentrycket mellan 5,0 - 5,5  bar i 
området, vilket betyder att en brandpost kan ge upp till 20 l/s. Öppnas # era brandposter samtidigt 
sjunker trycket i ledningarna och även # ödet i den enstaka brandposten minskar. Utifrån ledningarnas 
storlek och den rundmatning som ! nns i området är kapaciteten för släckvatten dock mycket större 
än minimikapaciteten (20 l/s) som krävs vid den typ av bostadsbebyggelse som detaljplanen föreslår.
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Skydd mot brandspridning:
Enligt BBR uppnås ett tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader genom ett 
avstånd mellan husen på minst 8 meter. Detaljplanen anger att byggnader ska placeras minst 4 meter 
från gräns mot grannfastighet på kvartersmark för att detta avstånd ska upprätthållas mellan olika 
fastigheter. Inom en fastighet kan byggnader placeras närmare än 8 meter ifrån varandra om tekniska 
åtgärder enligt BBR vidtas för att upprätthålla skyddet mot brandspridning.  

Planbestämmelse:

- Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt på kvartersmark. 

Markföroreningar
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena utgår ifrån den 
markanvändning som förväntas på området. Riktvärden ! nns för känslig markanvändning (KM) 
och mindre känslig markanvändning (MKM). Halter lägre än riktvärden för KM innebär att 
markkvaliteten inte begränsar markanvändningen. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) 
kan vistas permanent inom området under en livstid. De " esta markekosystem samt grundvatten 
och ytvatten skyddas. Marken kan exempelvis användas för bostäder, odling, förskolor m.m. Vid en 
föroreningsnivå överskridande KM, men som underskrider MKM, begränsas markanvändningen till 
exempelvis industrier, vägar och kontor.

Den översiktliga markundersökningen för planområdet visar på förekomst av förhöjda halter av 
framförallt aromater och PAH i jord och grundvatten. I samband med projektering av området samt 
rivning av be! ntliga byggnader kommer kompletterande markundersökningar att genomföras och 
ytterligare grundvattenprover att tas. 

För att säkerställa att området, vid byggnation, är lämpligt för tillåtet ändamål föreskriver detaljplanen 
att marken ska saneras till ”Känslig markanvändning” innan startbesked kan ges. 

Planbestämmelse:

- Startbesked får inte ges förrän marken har sanerats i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för   
  ”Känslig markanvändning”. 

Buller
Trafikbuller
När planarbetet för denna detaljplan ursprungligen påbörjades 2011 gällde Riksdagens riktvärden 
för vägtra! kbuller. Vid nybyggnation angav dessa riktlinjer att den ekvivalenta ljudnivån utomhus 
vid fasad inte bör överstiga 55 dBA och att den maximala ljudnivån utomhus vid uteplats inte bör 
överstiga 70 dBA. Enligt Boverkets allmänna råd (2008) kunde det dock vara motiverat att göra avsteg 
från riktvärdena i centrala delar av städer med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel " erbostadshus 
i kvartersstruktur, samt längs med kollektivtra! kstråk. 

I samband med planarbetet har två tra! kbullerutredningar genomförts. 2012 gjordes en gemensam 
bullerutredning för kvarteren Borgen och Bagaren där tra! kalstringen och bullret beräknades i 3 steg:
Steg 1 - Dagens tra! knivå år 2012 för gatorna Patrikshillvägen och Södra vägen.
Steg 2 - Uppräkning av tra! k till 2030 plus hänsyn tagen till cirka 350 nya lägenheter, tillkommande 
kontorslokaler, ny kvartersbutik med dagligvaruhandel samt en större parkeringsanläggning.
Steg 3 - Ytterligare 320 lägenheter, som etableras söder om exploateringsområdet, samt öppnandet av 
ny bro över Nissan söder om planområdet.
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2015 kompletterades den tidigare bullerutredningen utifrån ändrade förutsättningar i användningen 
av planområdet (bl.a. ingen dagligvarubutik eller parkeringsanläggning) samt ändrat avstånd mellan 
bebyggelsen och Södra vägen (18 istället för 30 meter). Steg 3 i den första utredningen användes, dvs. 
ett scenario med ny bro över Nissan samt hela området Söderkaj utbyggt. 

Utredningen från 2015 visar att de ekvivalenta värdena för år 2030 hamnar på 55-57 dBA mot Södra 
vägen och på 55-59 dBA mot Patrikshillvägen. Mot Neptunigatan och Vindrosvägen hamnar nivåerna 
under riktvärdet 55 dBA. 

Maxvärdena hamnar på 71-73 dBA mot Södra vägen, på 70-76 dBA mot Patrikshillvägen, 68-76 dBA 
mot Neptunigatan samt på ca 67-72 dBA mot Vindrosvägen.

Utredningen konstaterar att det är möjligt att uppföra bostäder inom planområdet genom att tillämpa 
Boverkets avstegsregler för s.k. tyst sida. Lägenheterna ska då utföras så att minst häl� en av rummen 
får tillgång till tyst sida där dygnsekvivalent ljudnivå inte överskrider 45 dBA. Uteplats ska kunna 
anordnas på tyst sida där den maximala ljudnivån inte överskrider 70 dBA. 

Sedan det ursprungliga planarbetet påbörjades 2011 har nya regler för buller hunnit träda i kra�  genom 
Riksdagens Förordning (2015:216) om tra� kbuller vid bostadsbyggnader. För att det ska vara tydligt att 
det är dessa bullerregler som gäller för planområdet har kommunstyrelsens samhällbyggnadsutskott 
tagit ett nytt beslut om planuppdrag 2015-12-08 § 335. 

I förordningen anges att buller från  vägtra� k inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad samt att bullernivåerna vid en uteplats inte bör överskrida 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte 
bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

Om den ekvivalenta ljudnivån 55 dBA ändå överskrids bör minst häl� en av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 
minst häl� en av bostadsrummen är vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid förskoletomten ligger de beräknade ekvivalenta ljudnivåerna på 44-51 dBA. Enligt rapporten  
”Gör plats för barn och unga”, Boverket och Movium, februari 2015, bör de ekvivalenta ljudnivåerna 
på en förskolegård inte överskrida 50 dBA där pedagogisk verksamhet bedrivs och inte vara över 
55 dBA för förskolegården i övrigt. Detta bör kunna klaras för föreslagen förskola då beräknade 
bullervärden avser en punkt i fastighetsgränsen, dvs. mycket nära vägen. Längre in på tomten kommer 
ljudnivåerna att vara ännu lägre. För maximala ljudnivåer � nns idag inte några riktlinjer för förskolor, 
men ambitionen bör vara att inte överskrida 70 dBA inom tomten. De maximala ljudnivåerna vid 
förskoletomten har beräknats till, som högst 72 dBA. Kommunens bedömning är att andelen tung 
tra� k inne i kvarteret kommer att förekomma relativt sällan, i princip endast i form av varutransporter 
till förskolan och eventuellt till någon verksamhetslokal i bottenvåningen på övriga byggnader. 
Någon busstra� k förekommer inte förbi förskoletomten. Utifrån detta resonemang gör kommunen 
bedömningen att en god ljudmiljö kommer att kunna skapas för den planerade förskolan. 

Detaljplanen anger att gällande riktlinjer för vägtra� kbuller ska tillämpas vid nybyggnation inom 
planområdet.
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Planbestämmelse:

- Vid uppförande av ny bebyggelse ska gällande riktlinjer för tra� kbuller ska följas. 

För be� ntliga bostadshus utmed Neptunigatan och Patrikshillvägen innebär exploateringen 
en förändring i tra� k� öden och ljudnivåer jämfört med dagens situation. Den huvudsakliga 
tillfarten kommer dock sannolikt att vara via Södra vägen. På de övriga gatorna kommer tra� ken 
uppskattningsvis att fördelas relativt jämnt. För bostäderna utmed Neptunigatan är det sannolikt den 
föreslagna förskolan som kommer att bidra till den största ökningen tra� krörelser. Möjlighet � nns 
redan idag att uppföra en förskola på platsen enligt gällande detaljplan. Den nya planen innebär således 
ingen förändring i det avseendet. De ekvivalenta bullernivåerna utmed Neptunigatan uppskattas som 
högst hamna på ca 53 dBA, dvs. under gällande riktvärden vid nybyggnation. Utmed Patrikshillvägen 
beräknas de ekvivaltenta ljudnivåerna i huvudsak ligga under 55 dBA. Någon utskjutande byggnadsdel 
beräknas kunna få ljudnivåer på ca 56 dBA. Även de maximala ljudnivåerna beräknas ligga under 
riktvärdet mot Patrikshillvägen. För be� ntliga byggnader utmed Neptunigatan beräknas de maximala 
ljudnivåerna vid fasad hamna på 69-76 dBA. Uteplatser bedöms dock i samtliga fall kunna anordnas 
på del av tomten där riktvärdet inte överskrids. De fordon som kommer att ge upphov till höga 
maxvärden är sannolikt endast de varutransporter som kommer att ske till förskolan och eventuellt 
till någon verksamhetslokal i bottenvåningen på övriga byggnader. Någon busstra� k är inte planerad 
att förekomma inne i området.  

Buller från hamnverksamhet
I samband med planarbetet för den fördjupade översiktsplanen för Söder (antagen 2007, nu ersatt 
av kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030) utfördes bullermätningar avseende buller från 
hamnverksamheten. Dessa visade på bullerstörningar över gällande riktvärden utmed kajerna ca 300 
meter söder om aktuellt planområde. Längre norrut fanns inga problem med buller från hamnen. 
Hamnverksamheterna bedöms således inte påverka planområdet i sådan omfattning att gällande 
riktlinjer för industribuller överskrids. 

Lukt
Planområdet ligger som närmast ca 550 meter från kommunens avloppsreningsverk.  I den fördjupade 
översiktsplanen för Söder (antagen 2007, nu ersatt av kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030) 
anges att bostäder kan uppföras norr om Amiralsgatan utan risk för luktstörningar. Utifrån denna 
bedömning påverkar inte reningsverket bostäder eller verksamheter inom planområdet. 

Trygghet
Behovet av trygghet i staden och den egna hemmiljön är centralt för människors psykiska välbe� nnande. 
Några vägledande principer för brottsförebyggande stadsplanering är befolkade rum, klara rumsliga 
ansvarsförhållanden, överskådlighet och synlighet.

Planområdet utgör idag ett obebyggt ”mellanrum” mellan Halmstad centrum och Söder. Platsen är 
o! a obefolkad under kvälls- och nattetid och kan upplevas som en otrygg del av staden. Genom att 
bebygga området med bostäder och lokaler för olika verksamheter befolkas området under större 
delen av dygnet, vilket är positivt ur trygghetssynpunkt. Planen föreskriver att entréer ska � nnas ut 
mot de allmänna platserna, vilket bidrar till en ökad trygghetskänsla genom att människor rör sig 
spontant i området. 

Genom de föreslagna gatorna knyts planområdet samman med övriga Söder och centrum på ett 
naturligt sätt och det blir lätt att orientera sig mellan kvarteren. Byggnaderna ska placeras nära de 
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o� entliga gaturummen så att det skapas större sammanhängande gårdsytor, som upplevs som mer 
privata för de boende i området. Detta är viktigt för den sociala gemenskapen och kontrollen i området. 
Vid utformningen av parkstråket utmed Södra vägen är det viktigt att tänka på trygghetsaspekten så 
att stråket blir lättöverskådligt och väl belyst.

Tillgänglighet
Planområdets centrala läge samt närheten till goda kollektivtra! kförbindelser gör det möjligt för alla, 
oavsett ålder och kön, att enklare få ihop det dagliga livet. 

Tillgängligheten till  grön-/ och naturområden är en av de stora kvaliteterna i stadsdelen Söder. Alla 
boende i området kommer lätt att kunna nå Slottsparken, naturen vid Aleskogen/Västra hamnen eller 
kajpromenaden utmed Nissan. 

All byggnation inom planområdet ska uppfylla gällande krav på tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Detta ska kunna redovisas av respektive exploatör i samband med bygglovansökan.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Tid Planprocessen Byggprocessen

4:e kvartalet 2015 / 
1:a kvartalet 2016

Samråd

2:a kvartalet 2016 Granskning

3:e kvartalet 2016 Antagande 

4:e kvartalet 2016 Laga kra" 

1:a kvartalet 2017 Byggstart

Genomförande
Planens genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kra" .

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att e" er ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med planen. E" er genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 

Ansvarsfördelning

Anläggning Genomförande, dri# 

Allmänt VA-nät Laholmsbuktens VA

El, # ärrvärme HEM

Kvartersmark Berörd markägare / exploatör



40 (41)  S A M R Å D S H A N D L N I N G

Huvudmannaskap
Halmstads kommun är huvudman för allmän plats.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning
Planområdet omfattar fastigheterna Bagaren 1, 11 och 15 samt delar av Halmstad 1:1. Planen innebär 
att fastighetsbildningsåtgärder i form av avstyckningar och fastighetsregleringar behöver genomföras. 
Gemensamhetsanläggningar kan inrättas för underjordiska garage och gemensamma gårdar. 
Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar för förvaltningen av anläggningen i 
enlighet med vid förrättningen åsatta andelstal. Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
mm fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Fastighetsindelningsbestämmelser

Denna detaljplan ersätter tidigare stadsplaner inklusive dess fastighetsindelningsbestämmelser, 
ursprungligen fastställda som tomtindelningar 1963-04-19 (Bagaren 11) resp. 1968-09-30 (Bagaren 
15).

EKONOMISKA FRÅGOR

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare/
exploatör. Huvudman för allmän plats är kommunen. De åtgärder och ändringar som sker på 
allmän plats och som är förorsakad av detaljplanen, t ex " ytten av ledningar utmed Södra vägen, 
betalas av kommunen och regleras i markanvisningsavtal och exploateringsavtal med exploatörer/
fastighetsägare. Vid upprättande av markanvisningsavtal och exploateringsavtal skall plats för 
räddningsfordon regleras.

Kostnader som är förknippade med fastighetsbildningsåtgärder regleras i markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal. Kommunen ansöker om erforderliga fastighetsbildningsåtgärder. Anläggnings- 
och anslutningsavgi# er regleras i markanvisningsavtal och exploateringsavtal.

Detaljerade geotekniska undersökningar skall göras i samband med bygglov och bekostas av exploatör.

Exploateringsavtal/Markanvisningsavtal
Kommunen upprättar markanvisningsavtal med respektive exploatör och exploateringsavtal med 
Region Halland i samband med att detaljplanen läggs fram för antagande. 

Utbyggnadskostnader för de allmänna anläggningarna
Projektering och kostnadsberäkning för allmänna anläggningar, gata, park och ledningar skall påbörjas 
i samband med att detaljplanen är ute på samråd.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

• Charlotte Öhrbring, Samhällsbyggnadskontoret
• Tommy Andersson, Samhällsbyggnadskontoret
• Niklas Lidström, Samhällsbyggnadskontoret
• Niklas Ohlin, Samhällsbyggnadskontoret
• Mari-Ann Öberg, Barn- och ungdomsförvaltningen
• Kajsa Sparrings, Byggnadskontoret
• Emma Gustavsson, Lantmäteriet
• Leif Eriksson, Teknik- och fritidsförvaltningen
• Anneli Johansson, Teknik- och fritidsförvaltningen
• Maria Bergström, Teknik- och fritidsförvaltningen
• Ulf Boberg, Teknik- och fritidsförvaltningen
• Per-Anders Olsson, Miljö- och hälsoskyddskontoret 
• Natalia Boudaeva, LBVA
• Per-Ola Larsson, LBVA
• Agron Musaj, LBVA
• Ulf Ek, HEM elnät
• Claes Andersson, HEM elnät
• Matilda Kjellander, HEM
• � omas Rasmusson, HEM 
• Lars Fredin, Räddningstjänsten
• Magnus Rydberg, Räddningstjänsten

Samhällsbyggnadskontoret

Cecilia Bergström   Jonna Kignell
planchef    planarkitekt


