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1. TFN 2022/00029
Val av justerare

12.30 

2. TFN 2022/00028
Godkännande av föredragningslista

Beslutsärenden

3. TFN 2022/00962
Ekonomirapport jan-okt 2022
Malin Östlund

12.35 

4. TFN 2022/01184
Avgifter för idrott- och fritidsanläggningar 2023
Andréa Jacobsson

12.40 

5. TFN 2022/01347
Getinge IF anläggningsbidrag
Ola Salomonsson

12.50 

6. TFN 2022/01416
Vattensmarta idrottsanläggningar
Magnus Rasmusson

13.00 

7. TFN 2022/00973
Gångplan
Shadab Amoor & Linnea Falhström

13.10 

8. TFN 2021/00150
Samråd: Detaljplan för del av Halmstad 2:16 m.fl. SÖDRA IN-
FARTEN, etapp 2. Omedelbar justering
Marik Alwerud & Maria Johansson

13.20 

9. TFN 2020/00245
Granskning: Detaljplan för del av Breared 2:15 m.fl. Omedelbar
justering
Marik Alwerud & Annica Pålsson

13.30 
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10. TFN 2022/01226
Samråd: Detaljplan för Vindbryggan 3, Halmstad. Omedelbar
justering
Annica Pålsson

Fika 13.50 – 14-05

13.40 

11. TFN 2021/00389
Granskning: Detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av
Skäran 1, Omedelbar justering
Anneli Bylander & Shadab Amoor

Informationsärenden

14.05 

12. TFN 2022/01354
Information föreningsbidrag (redovisning)
Pernilla Holmén & Viktor Björk
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13. TFN 2022/00015
Information - Verksamhetsplan 2023-2028
Oscar Pelin/Marie Leandersson

14.30 

14. TFN 2022/00025
Anmälningsärende november

15.00 

15. TFN 2022/00010
Delegationsbeslut november
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Förvaltningschefen mfl informerar

Information om aktuella projekt
Henrik Larsson

15.05 

17. TFN 2022/00030
Övriga frågor TFN
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Ekonomirapporter 2022 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
Teknik-och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för januari till och med oktober 
2022, med tillhörande helårsprognos per 31 december 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljning har upprättats för perioden januari till och med oktober 2022 med tillhörande 
helårsprognos till den 31 december 2022. 

I kommunens Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning (KF 2013) framgår att 
rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda 
budgeten ska ske regelbundet under året. För 2022 finns 6 rapporttillfällen; efter februari, mars, april 
(delårsrapport), augusti (delårsbokslut), september samt efter oktober. 

Ärendets beredning 
Teknik-och fastighetsförvaltningen.  
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
"[Skriv texten här.]" 

Analys 

Analys av förslaget 
"[Skriv texten här.]"  

Hållbarhetsanalys 
- 

Ärendets beslutsgång 

Ärende TFN 2022/00962 

Beslutsinstans: Teknik-och fritidsnämnden 
Ärendets ursprung: Teknik-och fastighetsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomisk redovisning TFN jan-okt 2022, i två bilagor.

Information om beslutet 
"[Skriv texten här.]"  

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marie Leandersson, förvaltningschef/bolagschef 
Malin Östlund, handläggare, Enhetschef 



Teknik- och fritidsnämnden 
Verksamhet 320 Gator, parker och idrott  

Driftredovisning 

Utfall – periodresultat 

Resultatet för perioden är -242 500 tkr jämfört med -232 400 tkr föregående år. Detta beror på 

följande: 

Intäkterna för perioden är 78 800 tkr vilket är 13 800 tkr högre än motsvarande period förra året 

och till stor del beror på att covid 19-restriktionerna tagits bort. Största ökningen skedde på 

Arena bad som öppnade i februari efter en större renovering, +5 600 tkr, uthyrning 

idrottsanläggningar inkl. Halmstad Arena +5 400 tkr samt markupplåtelse +2 400 tkr. 

Lönekostnader för perioden är 134 100 tkr vilket är 7 900 kr högre än motsvarande period förra 

året. På grund av ändrade förutsättningar har man i driften fått anställa extra säsongspersonal till 

en lönekostnad på 3 200 tkr maj till oktober. Antalet anställda på förvaltningen har ökat något 

sedan föregående år. 

Kapitalkostnaderna är 7 200 tkr högre än motsvarande period förra året, här har avskrivningarna 

har ökat med 4 800 tkr och räntorna har ökat med 2 400 tkr. 

Övriga kostnader för perioden är 70 200 tkr vilket är 8 300 tkr högre än motsvarande period 

förra året. Ökade rörliga kostnader för material (3 800 tkr), städ (1 000 tkr) och inköp av tjänster 

(2 700 tkr) då intäkterna är betydligt högre i år efter att Covid 19-restriktionerna släppts, framför 

allt på Halmstad Arena och Halmstad Arena bad. Fordonskostnader har ökat med 1 300 tkr. 

Kostnader för snöentreprenader är däremot 3 100 tkr lägre, vilket beror på de gynnsamma 

väderförhållanden vi hade i början av året. Även den varma hösten vi haft tills nu ger ett 

gynnsamt utfall på den rörliga delen av snöröjningskostnaderna. 

Prognos – budgetavvikelse 

Prognosticerad budgetavvikelse för verksamheten är +14 100 tkr. Avvikelsen är huvudsakligen 

kopplad till kapitalkostnaderna som beräknas till 70 300 tkr, detta är 11 000 tkr lägre än 

budgeterat och det är avskrivningskostnaderna som påverkas av att våra investeringar skjutits 

framåt i tiden. Däremot ingen avvikelse på räntekostnaderna. Budgetavvikelsen på +3 100 tkr 

består av den ersättning förvaltningen fått för återplanteringen i Tylösand.  

På intäkterna lämnas en budgetavvikelse på +1 200 tkr. Parkeringsintäkter ökar i förhållande till 

budget med +1 500 tkr, uthyrning av idrottsanläggningar +1 000 tkr samt realisationsvinster med 

+100 tkr. Däremot minskar intäkterna på Halmstad Arena bad i förhållande till budget med

-1 100 tkr, då Covid 19-restriktionerna inte släpptes förrän i februari och anläggning hölls stängd.

Avvikelse gällande lönekostnader landar på 2 400 tkr lägre än budget. På driftenheterna kommer 

lönekostnaderna avvika mot budget på -2 600 tkr då förvaltningen kom att behöva anställa mer 



säsongspersonal under sommarperioden, detta beräknas totalt kosta 3 600 tkr. Tidigare år har 

förvaltningen haft tillgång till personal via olika arbetsmarknadsprojekt där utbildnings- och 

arbetsmarknadsenheten stått för lönekostnaden. Övriga enheter har ett överskott på 

lönekostnaderna på +5 000 tkr. 

Avvikelsen avseende fordonskostnader (-3 000 tkr) beror på att drivmedelspriserna har skjutit i 

höjden efter krigsutbrottet. Högre krav ställs på våra fordon, vilket genererar högre 

leasingkostnader. Lokal och städkostnader samt el/värme vatten visar en avvikelse på -4 100 tkr. 

Detta balanseras upp med ett överskott på inköp av material och tjänster. 

Förvaltningen har i oktober fått ett extra driftanslag på 16 500 tkr med syfte att tillgodose 

kommunens behov av reservkraft. Anslaget kan enbart användas i detta syfte och hela anslaget 

skall förbrukas 2022. Beställningar är lagda på 20 dieselaggregat. Ev. överskott kan inte nyttjas till 

något annat eller resultatbalanseras. 

Prognos – förändring mot föregående prognos 

Den förändrade prognosen avseende intäkter på -2 400 tkr består av en förväntad minskning av 

parkeringsintäkter (-500 tkr). Förvaltningen inte, i lika stor utsträckning som tidigare, skrivit ut p-

böter utan fått i uppdrag att samla in övergivna sparkcyklar. En förväntad minskning av intäkter 

av markupplåtelse (-500 tkr), övriga intäkter (-300 tkr) samt Halmstad Arena bad (-1 100 tkr) pga 

Covid 19-restriktionerna i januari. Förändringen på lönekostnader +1 500 tkr samt städkostnader 

-1 100 tkr.

Investeringsredovisning 

Utfall – periodens nettoinvesteringar 

Investeringsnettot hittills är -114 700 tkr, vilket är betydligt lägre än förra årets -179 300 tkr. 

Projekt Kostnader tom 202210 

Ranagård -17 600 tkr

Fyllinge 4:e kvadranten -14 000 tkr

Södra infarten -15 000 tkr

Utbyggnad allmän plats DP Hamnen -11 300 tkr

Lekplatser -2 400 tkr

Lilla Torg, ombyggnad -2 700 tkr

Levande centrum/kulturstråk Nissan -2 900 tkr

Lekplatser -2 100 tkr

Kajinspektioner -1 900 tkr

Övriga projekt -12 700 tkr

Ramanslag -32 100 tkr

Summa: -114 700 tkr



Prognos – budgetavvikelse 

Tio månader in på året prognosticeras investeringsnettot till årets slut till -168 600 tkr, vilket ger 

en positiv avvikelse på 392 400 tkr mot budgeten på 561 000 tkr och förbrukningen av 

investeringsbudgeten enligt nuvarande prognos blir 30 %.     

Prognos för investeringar i allmän plats inom exploateringsområden minskas med ca 223 300 

varav 115 600 tkr avser projekt som ännu inte har beställts från samhällsbyggnadsavdelningen. 

Detta beror främst på förseningar i arbetet med detaljplanerna som gör att utbyggnaden av den 

allmänna platsen behöver senareläggas till kommande år. Ökade kostnader generellt gör att 

anbuden blir högre och inte längre ryms inom satt budget. 

Allmän plats inom exploateringsområde: Budgetavvikelse 

Kistinge Södra 50 000 tkr 

Eketånga 3:205, Söndrums centrum 17 100 tkr 

Norra Villmanstrand 15 000 tkr 

Österskans 11 000 tkr 

Kv. Bagaren 7 500 tkr 

Backen, Breared 2:15 5 000 tkr 

Halmstad Karl XI 7 3 200 tkr 

Ekan 15 mfl (Ekorren 4) 2 600 tkr 

Haverdal 27:1 samt 18:53 1 600 tkr 

Trönninge 12:4 mfl Gatan 1 600 tkr 

Koltrasten 3 (Oskarström 3:84) 1 000 tkr 

Totalt: 115 600 tkr 

Resterande överskott inom exploateringsområdena beror på förseningar inom projekten. Även 

här påverkar förseningar i detaljplanearbetet samt överklaganden. 

Allmän plats inom exploateringsområde: Budgetavvikelse 2022 

Ranagård 27 400 tkr 

Utbyggnad allmän plats DP Hamnen 21 700 tkr 

Kvibille 21:1 7 300 tkr 

Kemisten 2 exploatering 6 300 tkr 

Fyllinge IV kvadranten - etapp 2 4 800 tkr 

Flygaregatan kvarteret Bonden 6 200 tkr 

Stationsstaden 4 100 tkr 

Gullbrandstorp 1:50 mfl, etapp 3 3 500 tkr 

Förlängning Sadelvägen 2 500 tkr 

Övriga projekt 11 400 tkr 

Ej utfördelad budget 12 500 tkr 

Totalt: 107 700 tkr 



Även de övriga projekten påverkas av detaljplanearbeten och tillstånd som försenats, juridiska 

tvister, pågående upphandlingar mm. Dyrare upphandlingar på material och entreprenader 

påverkar också möjligheterna att starta projekt inom budgetramarna.  

Projekt vht 320 Budgetavvikelse 2022 

Slottsmöllebron 69 300 tkr 

Lilla Torg, ombyggnad 25 600 tkr 

Södra infarten 19 800 tkr 

Bastionen och Norre Katts park, etapp 1 12 000 tkr 

Klimatanpassningsåtgärder i Getinge 7 900 tkr 

Reinvestering utebad 6 700 tkr 

Gång o cykelbanor Haverdalsbro(flytt av 
budget) 

5 400 tkr 

Ny parkmiljö Österskans 4 100 tkr 

Vattensmarta idrottsanläggningar  4 000 tkr 

Strandlekplats 3 500 tkr 

Övriga projekt 10 300 tkr 

Totalt: 168 600 tkr 

Prognos – förändring mot föregående prognos 

Prognosen för budgetavvikelsen minskar med 2 400 tkr, från 394 800 tkr till 392 400 tkr. 

Detta beror bl a på att budget på 6 500 tkr (avseende Rotundan) har flyttats från vht 320 till vht 

272/209 samt att 1 200 tkr har tillkommit i budget för projektet ”Trönninge utjämningsmagasin”. 



Teknik- och fritidsnämnden
Verksamhet: 320 Gator, parker och idrott
Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 
2021

Utfall 
2021-10

Utfall 
2022-10

Budget
2022

Prognos 
2022

Budget-
avvikelse

Föregående 
budget-

avvikelse

Periodutfall 
jmf fg år

Prognos-
förändring

Verksamhetens Intäkter 86 659 64 995 78 801 95 542 96 742 1 200 3 600 13 806 -2 400
 Därav realisationsvinster 268 268 76 0 100 100 100 -192 0
 Parkeringsintäkter 35 974 29 338 29 671 34 350 35 850 1 500 2 000 334 -500
 Markupplåtelser 2 067 1 937 4 381 4 500 4 500 0 500 2 445 -500
 Intäkter Halmstad Arena bad 1 669 1 040 7 359 11 863 10 763 -1 100 0 6 320 -1 100
 Uthyrning idrottsanläggningar inkl Arenan 12 193 8 889 14 342 15 230 16 230 1 000 1 000 5 454 0
 Virkesintäkter naturpark 5 234 4 495 856 3 000 3 000 0 0 -3 639 0
 Fakturering tjänster 9 445 7 390 8 386 10 221 10 221 0 0 997 0
 Övriga intäkter 19 809 11 639 13 728 16 379 16 079 -300 0 2 089 -300

0 0 0 0
Lönekostnader -150 675 -126 147 -134 089 -164 162 -161 762 2 400 900 -7 943 1 500

 Ledning -15 358 -12 671 -12 471 -18 355 -14 955 3 400 2 500 200 900
 Projektavdelningarna -18 187 -15 166 -15 276 -18 790 -18 790 0 0 -110 0
 Infrastruktur och lokalförsörjning -30 385 -25 068 -28 113 -35 346 -33 746 1 600 1 000 -3 045 600
 Driftavdelningen -86 745 -73 242 -78 229 -91 671 -94 271 -2 600 -2 600 -4 987 0

Lokalkostnader -69 414 -57 816 -58 345 -70 330 -70 330 0 0 -529 0
Kapitalkostnader -62 288 -51 545 -58 726 -81 295 -70 295 11 000 11 000 -7 181 0

 Därav avskrivningar -60 291 -49 881 -54 711 -76 475 -65 475 11 000 11 000 -4 830 0
 Därav internränta -1 997 -1 664 -4 015 -4 820 -4 820 0 0 -2 352 0

Övriga kostnader -86 236 -61 893 -70 175 -107 864 -108 364 -500 600 -8 283 -1 100
 Realisationsförluster -215 -215 0 0 0 0 0 215 0
 Utrangeringar 0 0 -202 0 -200 -200 -200 -202 0
 Materialkostnader -15 884 -12 034 -15 809 -38 223 -36 223 2 000 2 000 -3 776 0
 Bidrag -18 307 -16 107 -15 743 -18 659 -18 659 0 0 363 0
 Entreprenadkostnader -37 762 -26 240 -23 087 -24 953 -24 953 0 0 3 153 0
 Lokalkostnader, städ UH -12 607 -10 589 -11 669 -11 565 -14 665 -3 100 -2 000 -1 081 -1 100
 Kostnader el, värme, vatten -23 752 -17 437 -18 219 -26 514 -27 514 -1 000 -1 000 -781 0
 Fordonskostnader -16 431 -13 514 -14 826 -14 793 -17 793 -3 000 -3 000 -1 312 0
 Data och telefoni -8 760 -7 259 -7 469 -6 194 -8 694 -2 500 -2 500 -210 0
 Inköp av tjänster -6 209 -3 490 -6 232 -23 159 -12 859 10 300 10 300 -2 742 0
 Fördelning av egen tid 68 596 56 736 56 161 70 122 67 122 -3 000 -3 000 -575 0
 Övriga kostnader -14 905 -11 743 -13 079 -13 926 -13 926 0 0 -1 336 0

Verksamhetens kostnader -368 613 -297 400 -321 336 -423 650 -410 750 12 900 12 500 -23 936 400

Periodens resultat /
nettokostnad -281 954 -232 405 -242 535 -328 108 -314 008 14 100 16 100 -10 130 -2 000



Periodens resultat /
nettokostnad
exkl realisationsresultat -282 007 -232 458 -242 611 -328 108 -314 108 14 000 16 000 -10 153 -2 000



Teknik- och fritidsnämnden
Verksamhet: 320 Gator, parker och idrott
Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 
2021

Utfall 
2021-10

Utfall 
2022-10

Budget
2022

Prognos 
2022

Budget-
avvikelse

Föregående 
budget-

avvikelse

Periodutfall 
jmf fg år

Prognos-
förändring

Investeringsinkomster 1 546 -2 132 548 0 600 600 600 2 681 0
Investeringsutgifter -187 588 -177 153 -115 253 -560 974 -169 174 391 800 394 200 61 901 -2 400

 Exploateringsområden -74 003 -79 704 -47 304 -271 989 -48 789 223 200 221 000 32 401 2 200
 Infrastruktur gata Södra infarten -43 583 -42 865 -12 085 -42 552 -22 752 19 800 18 400 30 780 1 400
 Infrastruktur gata Slottsmöllebron -3 010 -2 439 -1 147 -70 615 -1 315 69 300 69 400 1 293 -100
 Infrastruktur gata Lilla Torg -877 -392 -2 748 -29 123 -3 523 25 600 25 000 -2 356 600
 Infrastruktur gata, övriga -9 552 -6 540 -12 271 -34 249 -17 649 16 600 15 400 -5 730 1 200
 Parkprojekt 94* -5 706 -4 346 -5 026 -39 329 -13 129 26 200 32 700 -680 -6 500

     Idrottsprojekt 95* -13 128 -12 905 -2 019 -16 673 -5 773 10 900 10 900 10 886 0
 Ramanslag 97* -37 730 -27 960 -32 653 -56 444 -56 244 200 1 400 -4 693 -1 200

Investeringsnetto -186 042 -179 286 -114 704 -560 974 -168 574 392 400 394 800 64 581 -2 400



Teknik- och fritidsnämnden
Verksamhet: 320 Gator, parker och idrott
Driftredovisning

Budget-
avvikelse

Föregående 
budget-

avvikelse

Prognos-
förändring

100 100 0
11 000 11 000 0

1 500 2 000 -500
0 500 -500

-100 1 000 -1 100
-300 0 -300

2 400 900 1 500
2 000 2 000 0

-3 100 -2 000 -1 100
-3 000 -3 000 0
3 600 3 600 0

0
14 100 16 100 -2 000Summa avvikelse driftredovisning

Övriga kostnader 

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse

Realisationsvinster
Kapitalkostnader (avskrivningar) är lägre än budget pga tidsförskjutningar av investeringar
Intäkter från parkering
Intäkter för markupplåtelser
Uthyrning av idrottsanläggningar/bad
Övriga intäkter
Lönekostnader
Materialkostnader
Städkostnader
Fordonskostnader delvis pga ökade drivmedelspriser
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Avgifter för idrott- och fritidsanläggningar 2023 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget till avgifter för idrott- och fritidsanläggningar år 2023 
enligt bilaga 1. De nya avgifterna börjar gälla 1 januari 2023.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ger genom teknik- och fritidsnämndens reglemente § 3 punkt 1 nämnden rätt att besluta 
om avgifter och priser avseende hyra av idrotts- och fritidsanläggningar.  

Den huvudsakliga orsaken till att teknik- och fritidsnämndens avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar 
behöver redigeras är verksamheternas kontinuerligt ökade kostnader. De senaste årens uppräkning av avgifterna, 
som gjorts med 2 % sedan 2014, har haft sin utgångspunkt från beräknad prisutveckling. Utifrån det rådande 
läget i samhället föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att hålla linjen med en uppräkning av samtliga 
avgifter med 2 % inför 2023. Detta trots att det troligtvis inte följer den beräknade prisutvecklingen.  

Förslaget innehåller även justeringar gällande uthyrningsmöjligheter av bassänger utanför ordinarie öppettider på 
Halmstad Arena Bad, avtal för simskola under skoltid samt möjligheten att boka gräsyta på Simstadion Brottet. 
Även tillskapande av en avgift för en avgiftsgrupp för hyra av motionsbassäng på Simstadion Brottet ingår i 
förslaget. Utöver detta innehåller förslaget förtydligande gällande avgifter kopplat till ishallarnas öppethållande, 
avgift för mediakuben i E-hallen samt förslag om avskaffande av avgift för match utanför ordinarie seriespel.   

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom teknik- och fastighetsförvaltningen.  
Information på Teknik- och fritidsnämnden 2022-10-24, § 146. 
Ärendet fallet inte inom ramen för facklig samverkan.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ger genom teknik- och fritidsnämndens reglemente § 3 punkt 1 nämnden rätt att besluta 
om avgifter och priser avseende hyra av idrotts- och fritidsanläggningar.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar årligen fram ett förslag till avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar 
som skall verkställas kommande år. I samband med detta arbete ses samtliga avgifter över och tillsammans med 
ett generellt förslag om avgifter föreslås även vissa justeringar. 

Analys 

Ärende TFN 2022/01184 

Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden  
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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Analys av förslaget  
Förvaltningen föreslår följande ändringar gällande avgifterna för hyra av idrotts- och fritidsanläggningar år 2023: 

Den huvudsakliga orsaken till att teknik- och fritidsnämndens avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar 
behöver redigeras är verksamheternas kontinuerligt ökade kostnader. De senaste årens uppräkning av avgifterna, 
som gjorts med 2 % sedan 2014, har haft sin utgångspunkt från beräknad prisutveckling. Utifrån det rådande 
läget i samhället föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att hålla linjen med en uppräkning av samtliga 
avgifter med 2 % inför 2023. Detta trots att det troligtvis inte följer den beräknade prisutvecklingen. 

Sedan 2018 har barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) samt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
(UAF) tecknat avtal med Halmstad Arena Bad för simskoleundervisning för elever under skoltid. Avgiften har 
reglerats i respektive avtal och det har inte skett någon förändring i avtalet gällande avgiften sedan det tecknades. 
Förslaget är att avgiften för respektive förvaltnings avtal ska räknas upp med 2 % per år (2019-2023) vilket ger en 
ökning på 78 kr/elev för BUF och 88 kr/elev för UAF. Förslaget är att avgiften fortsättningsvis ska ingå i det 
årliga avgiftsärendet och följa samma uppräkning som övriga avgifter. Då avtalen tecknas läsårsvis föreslås den 
nya avgiften att gälla för läsåret 2023/2024.  

På Halmstad Arena Bad finns möjligheten att som privatperson hyra bubbelpoolen, hoppbassängen, 
aktivitetsbassängen samt äventyrsbadet utanför ordinarie öppettider. Anläggningen stänger måndag-torsdag kl. 
20:30, fredag kl. 19:00 och lördag-söndag kl. 17:30 och det är efter dessa tider som uthyrning av ovan nämnda 
bassänger möjliggörs. De tillfällen som bassängerna hyrs ut utanför ordinarie öppettider är kostsamma för 
verksamheten då extra bemanning krävs. Förslaget är att ta bort möjligheten att hyra bubbelpool och 
hoppbassäng och endast möjliggöra uthyrning av äventyrsbadet enligt befintliga förutsättningar. Uthyrning av 
aktivitetsbassängen föreslås att vid särskilda tillfällen möjliggöras och sker då till en avgift som baseras på ett 
självkostnadspris. Exempel på sådana tillfällen kan vara föreningar som önskar bedriva simskola för en grupp 
som av olika skäl, kulturella eller religiösa, önskar kunna säkerställa att de är ensamma på anläggningen.  

De av nämnden beslutade avgifterna på Simstadion Brottet gäller dels bassängytan samt när hela anläggningen 
bokas för evenemang. En yta som det inkommit förfrågningar gällande är gräsytan bakom servicebyggnaderna 
och frågorna har främst handlat om olika former av träningsverksamhet. Utifrån att det är fritt inträde på 
anläggningen föreslås att upplåta ytan för exempelvis ovan nämnda verksamhet under förutsättning att 
aktiviteten som erbjuds är kostnadsfri och öppen för alla. Ytan anses vara tillräckligt stor för att kunna hantera 
såväl denna typ av verksamhet som allmänhetens intresse gällande att nyttja grillplatserna och ytan för egen 
aktivitet.   

Då det för hyra av motionsbassäng på Simstadion Brottet saknas en avgift för avgiftsgrupp 3, föreslås att det 
skapas en avgift för denna avgiftsgrupp. Förslaget är att den följer den subventionstrappa som teknik- och 
fastighetsförvaltningen har tagit fram och som innebär att avgiften för avgiftsgrupp 3 ska vara 50 % 
subventionerad jämfört med avgiften för avgiftsgrupp 5. I detta fall skulle det innebära att avgiften för hyra av 
motionsbassäng för avgiftsgrupp 3 blir 179 kr/timme. I avgiftsgrupp 3 ingår bland annat skolor i Halmstads 
kommun och förslaget är att de, trots den nya avgiften, fortsatt ska kunna boka motionsbassängerna utan 
kostnad.  

Mediakuben, som dels kan användas som resultattavla men även för att visa reklam och rörlig media, i ishallen 
(E-hallen) föreslås ingå, utan extra kostnad, när isföreningarna bokar hallen för verksamhet som omfattar 
träning, tävling och match under ordinarie säsong. Vid övrig verksamhet, exempelvis cuper och läger samt om 
andra arrangörer önskar nyttja mediakuben föreslås en avgift/bokning. Förslaget är att avgiften för mediakuben 
ska följa samma avgift som de digitala skyltarna i A-hallarna, dvs. 510 kr/bokning. Detta för att följa en 
likabehandlingsprincip för hallarna inom Halmstad Arena.  

Isytorna i Halmstad Arena öppnas för föreningslivet i mitten av augusti och stänger i slutet av mars, respektive 
mitten av maj. Under denna period appliceras de av nämnden beslutade avgifterna för samtliga bokningar. Både 
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föreningar och övriga aktörer önskar ofta nyttja isen även utanför ordinarie säsong och efter att isen startats upp 
igen efter planerat underhåll kan detta i vissa fall möjliggöras. Avgiften för isytorna som då använts har baserats 
på ett självkostnadspris per vecka som teknik- och fastighetsförvaltningen räknat ut med hjälp av förvaltningens 
framtagna modell. Förslaget är att förtydliga att modellen för självkostnadspris kommer att gälla även under 
kommande år.  

För matcher som inte omfattas av ordinarie seriespel, t.ex. Svenska cupen i fotboll, tillkommer utöver 
timavgiften en avgift på 10-15 % av bruttobiljettintäkten. Den extra avgiften tillkom för att täcka upp för de 
extra tjänster som arrangören var i behov av inför och under dessa matcher. Förslaget är att ta bort den extra 
avgiften och istället reglera förvaltningens ökade kostnader med tilläggstjänster enligt de av nämnden beslutade 
avgifterna. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att teknik- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget till avgifter 
för idrotts- och fritidsanläggningar år 2023 enligt bilaga 1, samt att de nya avgifterna ska börja gälla 1 januari 
2023.    

Konsekvenser av förslaget 

Om teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget bedöms inte nyttjandegraden påverkas av föreslagna 
avgiftshöjningar. 

Förslaget om att fortsatt höja avgifterna med 2 % kan påverka nämndens ekonomiska förutsättningar utifrån att 
det troligtvis inte följer beräknad prisutveckling, det vill säga att kostnadstäckningsgraden minskar. Vid en 
höjning med en högre procentsats skulle en konsekvens riskera bli en lägre nyttjandegrad utifrån att till exempel 
föreningslivet inte har ekonomiska förutsättningar att nyttja anläggningar i lika hög utsträckning. Alternativt 
skulle föreningslivet bli tvungna att höja sina medlems- och träningsavgifter vilket i sin tur påverkar föreningens 
medlemmar. Utifrån att många står inför en reell lönesänkning kommande år är detta en konsekvens som kan slå 
hårt.   

Förslaget om en höjd avgift för simskoleverksamheten inom barn- och ungdomsförvaltningen respektive 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen följer modellen för uppräkning av övriga avgifter. Då avgiften inte 
reglerats under tidigare år kan avgiften för läsåret 2023/2024, som enligt förslaget ger en ökning med drygt 10 %, 
uppfattas som hög. Höjningen speglar dock den kostnadsutveckling som skett under åren som avgiften inte 
räknats upp. Denna avgift föreslås att fortsättningsvis regleras i det årliga avgiftsärendet för att säkerställa att 
avgiften räknas upp enligt samma modell som övriga avgifter.  

Förslaget om att ändra möjligheterna för att hyra de olika bassängerna på Halmstad Arena Bad utanför ordinarie 
öppettider anses kunna optimera verksamheten samt skapa bättre ekonomiska förutsättningar med hjälp av mer 
korrekt uträknade avgifter. Att fortsatt möjliggöra uthyrning av aktivitetsbassängen för särskilda ändamål anses 
vara en viktig möjlighet för att stärka upp vattenvana och simkunnighet hos Halmstads kommuns invånare.   

Förslaget om att upplåta en anvisad yta på Simstadion Brottet för till exempelvis träningsverksamhet kan ses som 
ett sätt att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för fler. Detta utifrån att fler kan få möjlighet att prova på 
aktiviteter då de är kostnadsfria och öppna för alla. Ytan anses vara tillräckligt stor för att kunna rymma såväl 
denna typ av verksamhet som övriga besökares intressen.  

Förtydligandet om avgifterna för ishallen inom och utanför anläggningens ordinarie öppethållande anses kunna 
underlätta dialogen med isföreningar och övriga aktörer som bokar tider i anläggningen. Föreningarnas önskemål 
om att avgifterna för ishallen ska gälla året runt, även utanför anläggningens ordinarie öppettider, ser inte 
förvaltningen möjligt utifrån befintlig driftbudget. I samband med förtydligandet behöver modellen för 
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framtagandet av avgiften för bokningar utanför ordinarie öppethållande ses över. Detta kommer troligtvis att 
skapa en prisbild som stämmer bättre överens med de kostnader som öppethållande under dessa veckor innebär.   

Ärendets beslutsgång 
Teknik- och fritidsnämnden  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1: Förslag på avgifter 2023, daterad 2022-10-31

Information om beslutet 
Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marie Leandersson, förvaltningschef 
Malin Niedomysl, enhetschef landskap och fritid 
Andréa Jacobsson, idrotts- och fritidshandläggare 
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Allmän information 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar i Halmstads kommun för uthyrning av idrotts- och 

fritidsanläggningar samt multiarenan Halmstad Arena. Uthyrning av idrottshallar, gymnastiksalar, 

idrottsplatser etc. görs via teknik- och fastighetsförvaltningen oavsett om lokalen/anläggningen finns på 

en skola eller inte. Uthyrning av övriga lokaler i skolor som matsal, aula, lärosal etc. görs direkt via barn- 

och ungdomsförvaltningen (grundskolor) eller utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

(gymnasieskolor). 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar om riktlinjer och prioriteringar som teknik- och 

fastighetsförvaltningen omsätter i det dagliga arbetet. 

En del i Teknik- och fritidsnämndens uppdrag är att skapa bra förutsättningar för barn och 

ungdomsverksamhet i föreningsregi. För denna verksamhet gäller nolltaxa, dvs. det tas inte ut någon avgift 

när lokaler eller anläggningar används för föreningens ordinarie verksamhet för barn och ungdomar (0-20 

år). Se mer info sidan 15 ”Allmänna bestämmelser”. 

Avgiftsgrupp Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Avgiftsgrupp 4 Avgiftsgrupp 5 

Kund 

Barn- och 

ungdomsverksamhet  

(0-20 år) anordnad av 

förening som 

uppfyller de allmänna 

bestämmelserna, se 

sid. 14-15 

Gäller för 

vuxenverksamhet 

anordnad av förening 

som uppfyller de 

allmänna 

bestämmelserna, se 

sid 14-15 

Gäller även riks-

/idrottsförbunds barn- 

och 

ungdomsverksamhet 

som är öppen för 

Halmstads kommuns 

föreningar.  

Halmstads kommuns 

interna verksamheter 

som förvaltningar, 

skolor, bolag etc. 

Gäller även riks-

/idrottsförbunds 

seniorverksamhet 

Privatpersoner och 

företag inom 

Halmstads kommun.

Externa kunder som 

kommer utanför 

Halmstads kommun.

Bokning av idrotts- och fritidsanläggningar 

Bokning 

Bokning av Halmstads kommuns idrotts- och 

fritidsanläggningar görs via webbokningen på 

www.halmstad.se (sök ”Boka kommunens 

idrotts- och fritidsanläggningar” eller gå till 

http://fri.halmstad.se/bokning/). 

I webbokningen kan du se aktuellt bokningsläge, 

söka lediga tider och skicka 

bokningsförfrågningar.  Bokning kan göras 

säsongsvis och kallas då säsongsbokning, eller av 

enstaka tider, så kallade strötider.  

Sista ansökningsdag för säsongsbokning 

Datum då ansökan om säsongsbokning ska vara 

inlämnad för respektive anläggningstyp. 

Halmstad Arena Is           1 april 

Naturgräs/konstgräs sommarsäsong 1 februari 

Idrottshallar/gymnastiksalar           1 april 

Konstgräsplan (ink. Kombihall)  

eftersäsong  15 augusti 

Strömvallens isbana      1 oktober 

Konstgräsplan (ink. Kombihall) 

försäsong   1 november 

http://www.halmstad.se/
http://fri.halmstad.se/bokning/
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Prioritering vid fördelning av 

träningstider  

Fördelningen av tider för träning, match eller 

evenemang på kommunens idrotts- och 

fritidsanläggningar görs utifrån en 

prioriteringsordning som är antagen av teknik- 

och fritidsnämnden. Mer info finns på 

www.halmstad.se 

Strötider 

När säsongsbokningen är fastställd för 

respektive anläggning är det möjligt att boka 

lediga strötider via vår webbokning på 

http://fri.halmstad.se/bokning/. 

Evenemang    
Med evenemang menas i detta sammanhang en 

bokning som kräver extra insatser, till exempel 

tilläggstjänster, planering, städning, bemanning, 

koordinering eller andra kostnader för teknik- 

och fastighetsförvaltningen.  

Exempel på evenemang är mästerskap, 

elitseriematcher, tävlingar, läger, uppvisning, 

konserter, mässor, möten och andra publika 

händelser. 

För bokning av evenemang på Halmstad Arena, 

Örjans Vall samt Simstadion Brottet vänligen 

använd vårt ansökningsformulär     

För bokning av läger vänligen använd vår 

lägerförfrågan. 

För mer information om evenemang se sidan. 

17-18

Avbokning av tider  
För avbokning se Allmänna bestämmelser på 

sidan 15. 

Kontakt 

Frågor kring Halmstads kommuns 

idrottsanläggningar och småbåtplatser 

E-post:

bokning.idrottsanlaggningar@halmstad.se

Frågor kring Halmstad Arena

E-post: bokning@halmstadarena.se

Frågor kring Halmstad Arena Bad inklusive 

utebad 

E-post: bokabad@halmstadarena.se

För mer information besök gärna 

www.halmstad.se, sök ”boka 

idrottsanläggningar” samt 

www.halmstadarena.se. 

https://www.halmstad.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/bokakommunensidrottsochfritidsanlaggningar/sabokarduenidrottsellerfritidsanlaggning.n2526.html#h-Safordelastiderna
https://www.halmstad.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/bokakommunensidrottsochfritidsanlaggningar/sabokarduenidrottsellerfritidsanlaggning.n2526.html#h-Safordelastiderna
http://fri.halmstad.se/bokning/
https://www.halmstadarena.se/for-arrangorer.html
https://www.halmstad.se/upplevagora/idrottsochmotionsanlaggningar/lagerpaidrottsanlaggningar.388.html
mailto:bokning.idrottsanlaggningar@halmstad.se
mailto:bokning@halmstadarena.se
mailto:bokabad@halmstadarena.se
http://www.halmstad.se/
http://www.halmstadarena.se/
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Anläggningsindex 

Idrottsplatser 

Idrottshallar och gymnastiksalar 

Övriga anläggningar 

Idrottsplats med plan kategori 
A, B och konstgräsplan 

Idrottsplats med plan 
kategori A och B 

Idrottsplats med 
plan kategori B 

Idrottsplats med 
plan kategori B och 
konstgräsplan 

Skedalaheds IP 
Söndrums IP 
Halmstad Arena IP Örjans Vall 

Alevallen 
Breareds IP 

Esperedsvallen 
Kärlekens IP 

Kategori A idrottshall (över 
578 kvm) 

Kategori B gymnastiksal 
(från 330 kvm upp till 448 kvm) 

Kategori C gymnastiksal 
(under 150 kvm) 

Alehallen 
Andersbergshallen 
Eldsbergahallen 
Fyllingehallen 
Getingehallen 
Gullbrandstorpshallen 
Hallägrahallen 
Halmstad Arena A1 
Halmstad Arena A2 
Halmstad Arena B1 
Halmstad Arena C1 
Haverdalshallen 
Kattegattgymnasiets stora 
idrottshall 
Oskarströmshallen 
Sannarpsgymnasiets stora 
idrottshall 
Slättåkrahallen 
Stenstorpshallen 
Sturegymnasiets idrottshall 
Trönningehallen 
Vallåshallen 
Örjanhallen 
Östergårdshallen 

Brunnsåkersskolans gymnastiksal 
Bäckagårdsskolans gymnastiksal 
Furulundsskolans gymnastiksal 
Getingeskolans gymnastiksal 
Halmstad Arena C2 
Halmstad Arena C3 
Halmstad Arena C4 
Halmstad Arena C5 
Halmstad Arena C6 
Hovgårdsskolans gymnastiksal 
Jutarumsskolans gymnastiksal 
Kattegattgymnasiets lilla idrottshall 
Kvibilleskolans gymnastiksal 
Lyngåkraskolans gymnastiksal 
Oskarströmshallen brottningshall 
Sannarpsgymnasiets lilla idrottshall 
Snöstorpsskolans gymnastiksal 
Sofiebergsskolans gymnastiksal 
Söndrumsskolans gymnastiksal 
Valhallaskolans gymnastiksal 
Åledsskolans gymnastiksal 

Andersbergshallen lilla sal 
Brearedsskolans gymnastiksal 
Eldsbergaskolans gymnastiksal 
Linehedsskolan gymnastiksal 
Nyhemsskolans gymnastiksal 
Slottsjordsskolans stora gymnastiksal 
Slottsjordsskolans lilla gymnastiksal 
Vallåsskolans lågstadie gymnastiksal 

Ishallar/isbanor Badanläggningar Övriga anläggningar 

Halmstad Arena (D1, E1, E2) 
Strömvallen 

Inomhus: Halmstad Arena bad 
Utomhus: Simstadion Brottet, 
Getingebadet, Furulundsbadet 

Friidrottsanläggning Halmstad Arena 
Kombihallen 
Multiarena Halmstad Arena 
Båtplatser 
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Fotbollsplaner 

* 11-manna planer Kategori A; A-plan Söndrums IP, A-plan Skedala IP, Plan 1 Halmstad Arena IP, A-plan Örjans Vall (fast summa för 

planvärme tillkommer) 

** Avgiften för match på naturgräs är densamma oavsett kategori av plan

*** Avgiften för konstgräsplaner är densamma som för naturgräsplaner under den period på året som naturgräsplanerna används (normalt april 

t.o.m. september). All annan tid på året gäller ordinarie konstgräsavgift (normalt oktober t.o.m. mars).

Elitlag 

Lag som enligt definition beslutad av teknik- och 
fritidsnämnden klassas som elit. 

15 % av innevarande års biljettintäkter, dock lägst en avgift som 
motsvarar ordinarie timavgift.  

Evenemang 

Avgiftsgrupp 1-5 För bokning av evenemang vänlig använd vårt ansökningsformulär 

Pris per timme Avgiftsgrupp 
1 

Avgiftsgrupp 
2 

Avgiftsgrupp 
3 

Avgiftsgrupp 
4 

Avgiftsgrupp 
5 

Gräs-/grusplaner 

11-manna Kategori A* - 326 kr - - - 

11-manna Kategori B 0 kr 217 kr 364 kr 509 kr 726 kr 

7-manna 0 kr 109 kr 181 kr 255 kr 364 kr 

Seriespel/match/tävling/evenemang** 0 kr 326 kr 547 kr 764 kr 1089 kr 

Konstgräsplan*** 

11-manna 0 kr 756 kr 756 kr 1009 kr 2017 kr 

7-manna 0 kr 377 kr 377 kr 505 kr 1009 kr 

Seriespel/match/tävling/evenemang 0 kr 756 kr 756 kr 1009 kr 2017 kr 

https://www.halmstadarena.se/for-arrangorer.html
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Idrottshallar och gymnastiksalar 

Elitlag 

Lag som enligt definition beslutad av teknik- och 
fritidsnämnden klassas som elit. 

15 % av innevarande års biljettintäkter, dock lägst en avgift som 
motsvarar ordinarie timavgift.  

Evenemang 

Avgiftsgrupp 1-5 För bokning av evenemang vänlig använd vårt 
ansökningsformulär 

Träning Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Avgiftsgrupp 4 Avgiftsgrupp 5 

Pris per timme 

Kategori A 0 kr 217 kr 364 kr 509 kr 726 kr 

Kategori B 0 kr 181 kr 305 kr 424 kr 606 kr 

Kategori C 0 kr 94 kr 155 kr 216 kr 310 kr 

Seriespel/matcher/ 
tävling/evenemang 

Avgiftsgrupp 
1 

Avgiftsgrupp 
2 

Avgiftsgrupp 
3 

Avgiftsgrupp 
4 

Avgiftsgrupp 
5 

Pris per timme 

Kategori A 0 kr 326 kr 547 kr 764 kr 1089 kr 

Kategori B 0 kr 223 kr 378 kr 526 kr 752 kr 

https://www.halmstadarena.se/for-arrangorer.html
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Möteslokal i anslutning till anläggning 

Pris per timme 

Möteslokal i anslutning 
till anläggning* 

Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Avgiftsgrupp 4 Avgiftsgrupp 5 

Halmstad Arena 177 kr** 177 kr** 300 kr 418 kr 597 kr 

Örjans Vall Mediacenter 

177 kr 177 kr 300 kr 418 kr 597 kr 

Kombihallen, 
Konferensrum 177 kr 177 kr 300 kr 418 kr 597 kr 

Getingehallen: 
Samlingslokal inkl. kök - 654 kr/dag       1 091 kr/dag 1 516 kr/dag 2 182 kr/dag 

* Storlek och utrustning kan variera.

** Lillehammer kan bokas utan kostnad av föreningar i avgiftsgrupp 1-2 på helger samt på vardagar efter kl 17.00. Endast bokning om max 3

timmar är tillåtet. Bokningsschema sitter utanför lokalen. 

Piazza Halmstad Arena Avtalas med resp. kund 

Samtliga idrottshallar och gymnastiksalar 

Hyra av enbart omklädningsrum 

530 kr/dag inkl. moms 

Reklamplatser 
Läs mer om riktlinjer för arenareklam här 

Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 
3 

Avgiftsgrupp 
4 

Avgiftsgrupp 
5 

Ledskylt Halmstad 
Arena/Växjövägen 500 kr 500 kr 929 kr 929 kr 2082 kr 

Pris per dygn 

Ledskylt Halmstad 
Arena A1 och A2* 510 kr 510 kr 510 kr 510 kr 510 kr 

Pris per bokning 
(ingår i elittaxa) 

Ledskylt Halmstad 
Arena E-hallen** 510 kr 510 kr 510 kr 510 kr 510 kr 

Pris per bokning 

Ledskylt Örjans 
Vall 510 kr 510 kr 510 kr 510 kr 510 kr 

Pris per bokning 
(ingår i elittaxa) 

*kostnad för utbildning och/eller tekniker tillkommer 

**ingår för isföreningar under matcher, tävlingar och turneringar. Avgift gäller för alla övriga bokningar, ex. cuper och läger.

https://www.halmstad.se/upplevaochgora/foreningarochforeningsliv/reklampaidrottsochfritidsanlaggningar.8299.html
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Ishallar

*Gäller under ishallarnas ordinarie säsong. Bokningar under övrig tid görs till självkostnadspris och kan i vissa fall möjliggöras.

Allmänhetens åkning 

Halmstad Arena & Strömvallen Fritt inträde 

Elitlag 

Lag som enligt definition beslutad av teknik- och 
fritidsnämnden klassas som elit. 

15 % av innevarande års biljettintäkter, dock lägst en avgift som 
motsvarar ordinarie timavgift.  

Evenemang 

Avgiftsgrupp 1-5 För bokning av evenemang vänlig använd vårt 
ansökningsformulär 

Träning Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Avgiftsgrupp 4 Avgiftsgrupp 5 

Pris per timme* 

Halmstad Arena 
(D1 & E1) 0 kr 221 kr 362 kr 757 kr 1 513 kr 

Halmstad Arena 
(E2) 0 kr 145 kr 145 kr 441 kr 882 kr 

Strömvallen 0 kr 221 kr 0 kr 757 kr 1 513 kr 

Seriespel/matcher/ 
tävling/evenemang 

Avgiftsgrupp 
1 

Avgiftsgrupp 
2 

Avgiftsgrupp 
3 

Avgiftsgrupp 
4 

Avgiftsgrupp 
5 

Pris per timme* 

Halmstad Arena 
(D1 & E1), 
Strömvallen 0 kr 656 kr 1072 kr 2 240 kr 4 479 kr 

https://www.halmstadarena.se/for-arrangorer.html
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Bad & Motion 
Här hittar du prisinformation om teknik- och fastighetsförvaltningens bad-, motions- och 

rekreationsanläggningar samt priser för uthyrning av anläggningarnas lokaler.  

Vid nyttjande av studentrabatter krävs uppvisande av giltigt Mecenatkort och Studentkortet i Sverige. Barn 

som är 12 år och är simkunniga kan bada utan vuxet sällskap. För barn som ej är fyllda 12 år eller ej 

simkunniga gäller bad endast i vuxet sällskap.  

Halmstad Arena Bad 
Vuxen 

18 år och uppåt 

Student Ungdom 

3-17 år

Entré 

Entréavgift bad 93 kr 62 kr 

Taggarmband 
(engångskostnad) 104 kr 

11-kort vuxen 817 kr 541 kr 

Terminskort studentkort 
(4 månader) 974 kr 

Årskort 2 775 kr 1 775 kr 

Årskort autogiro** 231 kr/mån 148 kr/mån 

Årskortdagkort mån-fre 
fram till kl. 15:00 2 058 kr 

Årskortdagkort mån-fre 
fram till kl. 15:00 

autogiro 171 kr/mån 

Entrétillägg 

Vattengympa, drop in 34 kr 

Vattengympa 11-kort 974 kr 

Simskola (per termin) 988 kr 920 kr 

Simskola (avtal BUF, 10 
tillfällen) 828 kr 

Simskola (avtal UAF, 10 
tillfällen) 938 kr 

Entré skolungdom under 
skoltid (utöver avtal) 30 kr 

Uthyrning av (utanför 
ordinarie öppettider) 

*** 

Aktivitetsbassäng, 
hela bassängen (minst 

10 personer) Avtal 

Hela äventyrsbadet (max 
100 personer) 8 226 kr (3 tim) 

Pris per person utöver de 
100 första personerna 

Enligt entréavgift 
Vuxen 



11 

Bassänghyra 
(ordinarie 

öppettider)  

Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Avgiftsgrupp 4 Avgiftsgrupp 5 

Motionsbassäng (per 
bana & timma) 

0 kr plus 
entré*** 

52 kr plus 
entré*** Avtal 89 kr plus entré 173 kr plus entré 

Aktivitetsbassäng 
(hel per timma) 0 kr 209 kr Avtal Ej möjligt Ej möjligt 

Aktivitetsbassäng 
(halv per timma) 0 kr 137 kr Avtal Ej möjligt Ej möjligt 

Moms ingår i priserna. 

Återköp av flergångskort vid Halmstad Arena Bad (10-kort, årskort etc.) medges inte. 

** Vid betalning via autogiro sker betalning automatiskt månadsvis.     

*** För bokning av bassänger utanför ordinarie öppettider vänligen maila; bokabad@halmstadarena.se 
****Simföreningar (ink. triathlon) inom Halmstads kommun betalar ingen 

Simstadion Brottet, Getinge- & Furulundsbadet 
Bassänghyra Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Avgiftsgrupp 4 Avgiftsgrupp 5 

Motionsbassäng 
(per bana)* 0 kr 107 kr 179 kr** 250 kr 357 kr 

*Gäller Simstadion Brottet. Övriga utomhusbad går ej att boka. 

**Skolor inom Halmstads kommun bokar utan kostnad under skoltid. 

Inträde allmänheten Fritt inträde 

mailto:bokabad@halmstadarena.se
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Övriga anläggningar 
Friidrott 

IF Kamraterna – träningsavgift  31 518 kr/år 

Evenemang 

Avgiftsgrupp 1-5 För bokning av evenemang vänlig använd vårt 
ansökningsformulär 

Kombihallen 

* Nolltaxa gäller under vintersäsongen, oktober-mitten av april, under 24 h / vecka 

** Nolltaxa gäller under vintersäsongen, oktober-mitten av april, under 32 h / vecka

Evenemang 

Avgiftsgrupp 1-5 För bokning av evenemang vänlig använd vårt 
ansökningsformulär 

Träning Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Avgiftsgrupp 4 Avgiftsgrupp 5 

Friidrott utomhus 
pris/timme 

Träning 
Halmstad Arena 

0 kr 217 kr 364 kr 509 kr 726 kr 

Tävling/evenemang 
Halmstad Arena 

0 kr 326 kr 547 kr 764 kr 1 089 kr 

Träning Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Avgiftsgrupp 4 Avgiftsgrupp 5 

Pris per timme 

Konstgräsplan 
60x40m 828 kr* 828 kr 828 kr 1256 kr 2509 kr 

Konstgräsplan 
20x40m 275 kr* 275 kr 275 kr 418 kr 835 kr 

Friidrott 
löparbanor 134 kr** 134 kr 134 kr 202 kr 404 kr 

Friidrott, 

övrig yta 265 kr** 265 kr 265 kr 404 kr 805 kr 

https://www.halmstadarena.se/for-arrangorer.html
https://www.halmstadarena.se/for-arrangorer.html
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Båtplatser 

Båtplatser* Årsavgift 

Länsliggande båtplatser 544 kr/meter/år 

Dragvägskajen 2 284 kr/år 

Dragvägskajen (med Y-bom) 3 499 kr/år 

Söderkaj (med Y-bom inkl. el- och vatten) 

- Upp till 3,5 meter 5 441 kr/år 

- Mellan 3,5 - 4,5 meter

Slottskajen 

6 994 kr/år 

1 245 kr/dygn 

Utöver ovanstående årsavgift tillkommer en miljöavgift på 625 kr per båt och per plats 

Priserna är inklusive moms. 

Kommunen har rätt att under begränsad tid av uthyrningstiden disponera kaj-/båtplatserna för annat ändamål. 

* För uthyrning av båtplats krävs att båtägaren har ansvarsförsäkring för sin båt som reglerar de skador som kan uppkomma vid haveri, brand 

miljöskada etc. Kommunen ska således hållas vid angiven typ av händelse. Båtägaren ska lämna kopia på ansvarsförsäkring för båten innan

uthyrningen godkänns från kommunens sida. Hyresavtalet måste förnyas årligen.
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Allmänna bestämmelser 

Avgifter 

Avgifterna förutsätter att lokalerna/anläggningarna hyrs ut i befintligt skick. Det gäller även eventuella 

tillfälliga fel/brister som kan uppstå/förekomma. Ersättningslokal/anläggning eller ekonomisk ersättning  

vid förhinder att nyttja bokad lokal/anläggning ges inte. Det gäller både förhinder som orsakats av 

hyresgästen och av teknik- och fastighetsförvaltningen. Teknik- och fritidsnämnden har rätt att begära full 

ersättning av arrangör för skada på bokad lokal/anläggning. Hyresgästen ansvarar för att grovstäda alla 

ytor, plocka skräp på golvet, toaletter samt på eventuell läktare och övriga förhyrda ytor (exempelvis kiosk, 

piazza på Halmstad Arena). Med grovstäd menas även att hyresgästen ansvarar för att städa bort 

emballage, tömma kioskpapperskorgar (om de bedrivit kioskverksamhet) och ta ned ev. affischering eller 

annat exponeringsmaterial i förhyrda ytor. Samtliga ytor som använts ska återställas så att nästa 

bokare/förening/arrangör kommer till en ren och välkomnande anläggning. Om hyresgästen ej skött 

städningen tillkommer en städkostnad som debiteras i efterhand. 

Teknik- och fritidsnämnden äger rätt att ta ut så kallad depositionsavgift i lokaler, om nämnden så anser 

vara nödvändigt. Depositionsavgiftens storlek bedöms från fall till fall. Teknik- och fritidsnämnden kan 

ställa krav på vakt som uthyrningsvillkor. 

När du hyr en idrottshall/gymnastiksal eller idrottsanläggning ingår den utrustning som finns tillgänglig i 

hallen eller salen, detta kan variera mellan olika anläggningar. Undantaget är undervisningsmaterial som 

tillhör skolorna som finns inlåst i skolornas egna förråd. Utöver angiven avgift (gäller även nolltaxan) ska 

ersättning för extra arbetsinsatser och andra tilläggstjänster (till exempel extra utrustning, möbler, 

scenpodier, evenemangsstäd, truckförare, måltider, övernattning mm) debiteras hyresgästen. Vid bokning 

av hall A1 & A2 på Halmstad Arena tillkommer en avgift för hantering av utdragbara läktare, om man 

önskar nyttja dessa. Läktare finns tillgängliga på respektive halls långsida. Prislista över tilläggstjänster 

finns på sid. 18-19. 

Det lag som, oavsett ålder, deltar i en seniorserie betalar match- och träningsavgift i enlighet med de 

avgifter som gäller för vuxna. Laget prioriteras som ett seniorlag vid fördelning av tider för träning och 

match. I de fall då reglerna hos respektive idrottsförbund tillåter ett begränsat antal överåriga (över 20 år) 

att tävla i en renodlad juniorserie tillåts de att innefattas i juniorlagets nolltaxetimmar. 

De lag som deltar i korpens serier betalar samma timavgift för matcher som avgiftsgrupp 2 betalar för 

träning. 

Avgifterna för lokaler/anläggningar enligt denna folder berättigar inte till kommunalt lokalbidrag. 

Avgifterna förutsätter nuvarande momsregler. Momsplikt gäller endast avgifter där "inklusive moms" 

angivits. 

För att räknas som förening och således debiteras enligt föreningsavgift krävs att: 

- föreningen är öppen för alla som vill vara med.

- föreningen på demokratisk väg har antagit stadgar och valt styrelse.

- föreningen är aktiv och årligen håller årsmöte, tar fram verksamhets- och revisionsberättelse, samt

verksamhetsplan.

- föreningen har sitt säte och är verksam i Halmstads kommun.

- föreningen har ett organisationsnummer registrerat hos skatteverket.

- föreningen ger teknik- och fritidsnämnden sådan insyn i verksamheten att kontroll av densamma kan

göras.

Ovanstående handlingar ska vid begäran kunna visas upp för teknik- och fastighetsförvaltningen samt

årligen laddas upp i Halmstads kommuns föreningsregister.
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Avgiften för hyresgäster/kunder utom kommunen avser privatpersoner, föreningar, skolor, företag m.fl. 

som inte har sin hemort inom Halmstads kommun. 

Försäkring vid hyra av anläggning 
Du som hyr en kommunal idrotts- och fritidsanläggning är skyldig att ha en försäkring som omfattar 

eventuella skador på anläggningen. Teknik- och fastighetsförvaltningen kräver att föreningar som hyr tider 

i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar har en giltig ansvarsförsäkring. Föreningar som är anslutna 

till Riksidrottsförbundet (RF) har därigenom automatiskt en ansvarsförsäkring som omfattar hyrda 

anläggningar. Föreningar som inte är anslutna till RF ska ha en giltig ansvarsförsäkring uppladdad 

i föreningsregistret innan hyrestidens början. Hyresreglerna hittar du här 

Nolltaxa 
Avgifterna för hyra av idrotts- och fritidsanläggningar förutsätter så kallad nolltaxa för föreningars barn- 

och ungdomsverksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Nolltaxa, det vill säga kostnadsfri hyra av 

en kommunal idrotts- och fritidsanläggning* inklusive Halmstad Arena, gäller ordinarie** barn- och 

ungdomsverksamhet (0-20 år) och kan nyttjas av bidragsberättigade föreningar i Halmstads kommun. 

Hyra till nolltaxa gäller endast aktivitetsytan och inte tilläggstjänster. Nolltaxa gäller också för organiserad 

och ledarledd gruppverksamhet i föreningsregi oavsett ålder, om en majoritet av deltagarna har en 

funktionsnedsättning. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen kan i särskilda fall, genom överenskommelse/avtal, ge övriga 

förvaltningar möjlighet att nyttja nolltaxa i idrott- och fritidsanläggningar.  
* Särskilda riktlinjer gäller för Kombihallen, se sid. 13

** Med ordinarie verksamhet menas den verksamhet som föreningen bedriver i huvudsyfte, t.ex. en idrottsförening bedriver idrott (ej loppis, disco). Det är

ej säsongsbundet utan kan ske när som under året.

Förening som vill nyttja nolltaxa ska ha en fastställd ledarguide, framtagen tillsammans med RF-SISU 

Halland, antagen av föreningens styrelse och inskickad till teknik- och fastighetsförvaltningen, som tydligt 

visar vilken värdegrund föreningen står för samt hur ledare, aktiva och övriga personer i och runt 

föreningen förväntas agera. 

Avbokning 

Ej utnyttjad tid, som inte har avbokats senast tre dagar före, ska debiteras med dubbel ordinarie avgift. 

Debitering för ej utnyttjad tid gäller även vid nolltaxa, vilken då jämställs med föreningstaxa (vuxna). För 

läger gäller andra avbokningsregler 

Tävling/evenemang bryter/återkallar ordinarie verksamhet enligt schemabokning. Ersättningslokal 

garanteras inte. 

Avbokning hyresvärd 

I de fall kommunen, på grund av omständigheter som kommunen inte råder över, inte kan hyra 

ut anläggningen under avtalad tid bortfaller kommunens åtaganden i sin helhet. Detta innebär 

bland annat att hyrestagaren inte har rätt att rikta något ersättningsanspråk mot kommunen. 

Exempel på omständigheter som kommunen inte råder över är skadegörelse, väderförhållanden 

som orsakar exempelvis uttorkade eller vattenskadade gräsplaner eller vattenbassänger som inte 

går att fylla med vatten på grund av rådande bevattningsförbud osv. 

Brandskyddsrutiner 

Som hyresgäst/föreningsledare har du ett ansvar för brandskyddet. Du är därför skyldig att informera dig 

om gällande brandskyddsregler för den aktuella lokalen/anläggningen. 

https://www.halmstad.se/omwebbplatsen/sok.n6.html?query=F%C3%B6reningsregistret+%E2%80%93+registrera+eller+uppdatera+uppgifter
https://www.halmstad.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/bokakommunensidrottsochfritidsanlaggningar/sabokarduenidrottsellerfritidsanlaggning.n2526.html#h-Forsakring
https://www.halmstad.se/upplevagora/idrottsochmotionsanlaggningar/lagerpaidrottsanlaggningar.388.html
https://www.halmstad.se/upplevagora/idrottsochmotionsanlaggningar/lagerpaidrottsanlaggningar.388.html
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Tänk efter före 

Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att 

egendom förstörs eller att människor kanske skadas eller omkommer. Det finns många relativt enkla saker 

du kan göra för att både minska sannolikheten för att det ska börja brinna och för att minska 

konsekvenserna vid en eventuell brand. 

En brand växer snabbt 

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten, sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några 

minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt och så fort kan inte räddningstjänsten vara 

på plats. Det är därför viktigt att ta brandsäkerheten på allvar. 

Du som arrangör har också ett ansvar för brandskyddet 
Både ägaren till en byggnad/anläggning, men också den som exempelvis hyr en lokal eller anläggning för 

föreningsverksamhet, fester, övernattning etc. är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för 

brandskyddet. Det är dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet. Ägaren är den 

som övergripande ser till att byggnaden/anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den som 

använder lokalen/anläggningen är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, till exempel 

genom att utrymningsvägar och brandposter inte blockeras. Vissa delar i ansvarsfördelningen kan regleras 

i hyresavtalet mellan dig och ägaren av lokalen. För bokning av evenemang på Halmstad Arena krävs det 

att du som arrangör följer de säkerhetsregler som är upprättade i säkerhetsmanualen. 

Innan ditt evenemang genomförs kan det vara en god idé att tillsammans med ägaren eller en representant 

för denne gå igenom den lokal/anläggning du tänker hyra. Ta reda på var släckutrustning finns och hur 

den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare. En vanlig 

brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av evenemang kan dra till sig objudna gäster eller bråkstakar, 

vilket också kan vara viktigt att tänka på när man hyr en lokal/anläggning. 
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Evenemang 

”Med evenemang menas i detta sammanhang en bokning som kräver extra insatser, till exempel 

tilläggstjänster, planering, koordinering, leverans av möbler och teknik eller andra kostnader för teknik- 

och fastighetsförvaltningen.  

Exempel på evenemang är mästerskap, matcher, tävlingar, läger, uppvisningar, konserter, mässor, möten 

och konferenser. Detta gäller även föreningar som bokar en hall till nolltaxa.” (teknik- och 

fritidsnämndens definition av evenemang) 

Bokningsrutiner 
Vid evenemang där teknik- och fastighetsförvaltningen anser det vara nödvändigt ska ett särskilt avtal 

upprättas. Ett särskilt avtal är dock inte nödvändigt för att bokningen ska klassas som ett evenemang; i 

vissa fall kan även en hallbokning innebära leverans såsom det vore ett evenemang.  

För bokning av hallar och lokaler på Halmstad Arena, Örjans Vall och Simstadion Brottet vänligen skicka 

in en förfrågan med hjälp av vårt Bokningsformulär eller kontakta bokningsansvarige på 

bokning@halmstadarena.se.  

Avtal om evenemanget ska vara påskrivet av båda parter senast fyra veckor före evenemangets start. Om 

avtal inte upprättas senast fyra veckor före evenemangets start kan uppbokade anläggningar komma att 

avbokas och eventuella kostnader enligt avtalsförslaget debiteras kunden. 

Halmstads kommun möjliggör, stödjer och samordnar en stor variation av evenemang och läger på våra 

kommunala idrott- och fritidsanläggningar. Behöver du som arrangör hjälp med att hitta övernattning i 

skolsal eller i idrottshall/gymnastiksal eller mat via Halmstads kommuns måltidsservice i samband med 

läger på någon av våra idrottsanläggningar så kan ni få hjälp med detta. För mer information samt bokning 

av läger vänligen klicka här. 

Arrangörens ansvar  

Arrangören ansvarar för egna förberedelser, genomförande av evenemanget samt för- och efterarbete i 

samband med sitt evenemang. Hallar och lokaler överlämnas i städat skick och det åligger arrangören att 

ombesörja grovstädning samt återställande av förhyrda hallar, ytor och läktare, om inte annat avtalas. I 

lokalhyra vid evenemang ingår hallytan och två omklädningsrum samt eventuellt domarrum (om detta 

önskas). Vid bokning av lokalen ska arrangören inkludera tid för för- och efterarbete.  

I hallhyran ingår inte personal för allmänt iordningställande inför eller efter evenemanget. Fram- och 

borttagning ingår endast i tilläggstjänster i form av beställningar av möbler och teknik enligt ordinarie 

prislista.  

Avbokning av evenemang på Halmstad Arena, Örjans Vall och Brottet 
Skulle arrangören avbeställa upplåten anläggning helt eller delvis, eller helt utebli från evenemanget, skall 

teknik- och fastighetsförvaltningen under alla omständigheter äga rätt till i avtalet angiven hyreskostnad 

enligt respektives anläggnings avbokningsregler. 

Vid avbokning av ett evenemang med nolltaxa mindre än 30 dagar före evenemanget debiteras ordinarie 

taxa för avgiftsgrupp 2 och nolltaxan upphör att gälla.  

Avgift för lokaler 
Vid evenemang gäller avgiften för respektive lokal och anläggningstyp som står beskrivet i 

avgiftsbroschyren under rubriken ”seriespel/match/tävling/evenemang”. Avgifter för nedan båda 

anläggningar är beskrivet i tabellen nedan: 

http://www.halmstadarena.se/for-arrangorer.html
mailto:bokning@halmstadarena.se
https://www.halmstad.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/bokakommunensidrottsochfritidsanlaggningar/anordnalagerpaidrottsellerfritidsanlaggning.n1347.html?mark=Anordna+l%C3%A4ger+p%C3%A5+idrotts-+eller+fritids%C2%ADanl%C3%A4ggning
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Planering och samordning inför evenemanget (gäller endast Halmstad Arena) 
Vid evenemang på Halmstad Arena krävs planering och samordning. Arenakoordinatorn behöver i ett 

tidigt skede få information om behov och önskemål vad gäller bland annat säkerhet, kommunikation, 

behov av tilläggstjänster, mat och dryck och publikflöden, för att kunna säkerställa och kvalitetssäkra 

arenans leverans till evenemanget. Arenakoordinatorn har även information om hur man kan 

kommunicera sitt evenemang på kommunens och arenans olika mediala kanaler. 

Tilläggstjänster 
Tilläggstjänster är de extra produkter och tjänster som arrangören önskar till sitt evenemang. Exempel kan 

vara teknik, möbler, måltider, avskärmning, truckhyra, truckförare, liftar, extra städ, värdar och värdinnor, 

utökad vaktmästarbemanning samt extra elbehov. Behov av extra personal i samband med evenemang 

behöver specificeras i bokningsfrågan. Inventarier och viss teknik i prislistan går endast att boka på 

Halmstad Arena och kan på övriga anläggningar ej garanteras. Vid större evenemang på övriga 

anläggningar kan dialog föras mellan arrangör och teknik- och fastighetsförvaltningen gällande behov av 

extra tilläggstjänster. 

Tänk på att det vid sena beställningar inte kan garanteras att alla produkter eller tjänster finns tillgängliga, 

framför allt när det gäller extra vaktmästartid eller extra städ, vilket måste planeras i mycket god tid.   

TILLÄGGSTJÄNSTER Pris exkl. 
moms 

Möbler, teknik och inventarier levereras av arenapersonal till bokad 
hall 

HYRA MÖBLER OCH EVENEMANGSUTRUSTNING 
Stol 26 kr 
Bord 180x70cm 56 kr 
Ståbord 87 kr 
Nyttjande teleskopsläktare, pris per sektion 1 376 kr 
Scenpodium 468 kr 
Prispall inkl framkörning och avlastning med truck 530 kr 
Flaggor/st 111 kr 
Flaggor/st inkl upp- och nedhängning 159 kr 
Helkroppsspegel 796 kr 
Klädställning inkl. 50st galgar 584 kr 
Teaterband 234 kr 
Växter 170cm 345 kr 
Boxningsring - extern uthyrning, dvs på extern plats exkl arbetskostnad 3 183 kr 
Bordtennisbord hyra vid extern uthyrning 530 kr 
Whiteboard inkl blädderblock och pennor 128 kr 
Kopior sv/vit A4 5 kr 
Kopior färg A4 10 kr 

Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3 Avgiftsgrupp 4 Avgiftsgrupp 5 

Pris per dygn 

Simstadion Brottet 0 kr 9792 kr 16 320 kr 22 848 kr 32 640 kr 

Örjans Vall grus- eller 
träningsplan 0 kr 4590 kr 7650 kr 10 710 kr 15 300kr 
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HYRA MATTA per kvadratmeter 
Filtmatta 2x1m inkl läggning/borttagning 69 kr 
Filtmatta 2x1m exkl läggning/borttagning 32 kr 

PERSONAL 
Vaktmästare för möblering, rigg/riv eller för tillgång till arenan utöver 
ord. öppettider 
Dagtid vardagar per person och timme 396 kr 
Helger och kvällstid per person och timme 583 kr 
Extra spolning av is utöver skötseluppdrag 8ggr/dag (endast Halmstad 
Arena) 

583 kr 

EL & TEKNIK 
Uttag 16A 400V 1 405 kr 
Uttag 32A 400V 1 755 kr 
Uttag 63A 400V 3 629 kr 
Uttag 125A 3-fas 6 050 kr 
Nätverkskabel 15m 106 kr 
Nätverkskabel max 25m 318 kr 
Grendosa 106 kr 

TRANSPORTSERVICE 
Truck, liten, inkl förare vard (7.00-16.00) inkl. moms/timme 902 kr 
Truck, liten, inkl förare (helger & kvällstid) inkl. moms/timme 1 273 kr 

ÖVRIGT 
Borttappad tagg 265 kr 
Borttappad nyckel Från 1 500 kr 
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Getinge IF – prioritering för anläggningsbidrag 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att Getinge IF blir prioriterat för att kunna söka anläggningsbidrag 
från och med 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
I Halmstads kommun finns det idag två föreningsdrivna konstgräsanläggningar. Den ena ligger i 
Getinge och är förutom föreningsdriven även föreningsägd. Den andra ligger i Harplinge och är 
föreningsdriven men kommunalt ägd. Utöver Getinge IF:s egen konstgräsanläggning har föreningen, 
fram tills i år, 2022, skött vissa delar av naturgräsanläggningen på Getinge IP.  Teknik- och 
fastighetsavdelningen har skött resterande delar på anläggningen. För att kunna fortsätta strävan efter 
ekonomiskt långsiktiga, hållbara och reglerade förutsättningar på de föreningsdrivna 
konstgräsanläggningarna har förvaltningen haft en tät dialog med Getinge IF angående övergången till 
full föreningsdrift av anläggningen. Förvaltningen har i och med detta sagt upp samarbetsavtalet med 
Getinge IF. Getinge IF har årligen erhållit en ersättning via ett samarbetsavtal med förvaltningen. 
Nivån på stödet har varit fast och inte varit uppbyggt på samma sätt som nämndens ordinarie 
anläggningsbidrag.  
Genom en prioritering för ett anläggningsbidrag ges Getinge IF likvärdiga ekonomiska förutsättningar 
som övriga föreningsdrivna anläggningar. Ett anläggningsbidrag skulle ge Getinge IF cirka 255 000 
SEK utifrån 2021 års kostnader. Bidraget är baserat på ersättningsnivån, 80 % av deras driftkostnader, 
samt schabloner för ytorna utifrån nuvarande riktlinjer. Full föreningsdrift ger ett övergripande ansvar 
kopplat till anläggningen och möjliggör även för föreningen att söka andra bidrag och stöd såsom 
bidrag via RF-SISU samt andra bidrag kopplade till en föreningsdriven anläggning.   

Syftet med att prioritera Getinge IF är att ge föreningen möjlighet till full föreningsdrift och i och med 
det också innefattas av den bidragsstruktur som finns upparbetad inom anläggningsbidraget samt 
möjlighet att söka andra bidrag kopplade till att driva egen anläggning.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom teknik- och fastighetsförvaltningen och i dialog med Getinge IF. 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Ärende TFN 2022/01347 

Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 

Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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I Halmstads kommun finns det idag två föreningsdrivna konstgräsanläggningar. Den ena ligger i 
Getinge och är förutom föreningsdriven även föreningsägd. Den andra ligger i Harplinge och är 
föreningsdriven men kommunalt ägd. En konstgräsanläggning kräver mer arbete och det ställs högre 
krav vid drift och skötsel jämfört med en naturgräsplan. Kraven på en konstgräsplan är högre kopplat 
till tillgänglighet, funktion och livslängd samt att anläggningen ska vara miljömässigt hållbar. I början av 
2022 belyste förvaltningen ett behov av att skapa ekonomiskt långsiktiga, hållbara och reglerade 
förutsättningar för drift/skötsel av konstgräsanläggningar i föreningsregi. Utifrån denna aspekt tog 
sedan teknik- och fritidsnämnden ett beslut att utöver taket i ordinarie anläggningsbidrag införa ett 
konstgräsbidrag på 6 kr/kvm. Beslutet har gett en tydlighet och bidrar till att skapa ekonomiskt 
långsiktiga och hållbara anläggningar. 

Fram tills i år, 2022, har Getinge IF skött vissa delar av anläggningsdriften på Getinge IP och teknik- 
och fastighetsförvaltningen har skött vissa delar. Utöver den delade skötseln har Getinge IF redan haft 
full föreningsdrift på sin konstgräsanläggning. För att kunna fortsätta strävan efter ekonomiskt 
långsiktiga, hållbara och reglerade förutsättningar på de föreningsdrivna konstgräsanläggningarna har 
förvaltningen haft en tät dialog med Getinge IF angående övergången till full föreningsdrift av 
anläggningen. För att kunna fullfölja övergången har förvaltningen sagt upp samarbetsavtalet med 
Getinge IF gällande anläggningen. Avtalet hade tre månaders uppsägning och behövde sägas upp för att 
ett beslut i nämnden, om ett anläggningsbidrag, ska vara möjligt.  

Syftet med att prioritera Getinge IF är att ge föreningen möjlighet till full föreningsdrift och i och med 
det också innefattas av den bidragsstruktur som finns upparbetad inom anläggningsbidraget samt 
möjlighet att söka andra bidrag kopplade till att driva egen anläggning. Förvaltningens förslag är att 
prioritera Getinge IF för att kunna söka anläggningsbidrag 2023 gällande Getinge IP. Beslutet möjliggör 
ekonomiskt långsiktiga, hållbara och reglerade förutsättningar för drift/skötseln av Getinge IP i 
föreningsregi. Det ökar också möjligheten för föreningen att kunna sköta anläggningen som en helhet 
med både konstgräsanläggning och naturgräsanläggning. Förvaltningen vill att de föreningsdrivna 
konstgräsanläggningarna ska skötas och ha förutsättningar, att uppfylla kraven som ställs på 
tillgänglighet, funktion, livslängd och att anläggningen ska vara miljömässigt hållbar. 

Analys 

Analys av förslaget 
Getinge IF har årligen erhållit en ersättning via ett samarbetsavtal med teknik- och fastighets-
förvaltningen. Nivån på stödet har varit fast och inte varit uppbyggt på det sätt som nämndens 
ordinarie anläggningsbidrag. Summan som föreningen erhållit har varit 155 000 SEK och utöver denna 
summa har det via ett avtal betalats ut ett extra stöd för konstgräsanläggningen på 40 000 SEK, vilket 
har gett föreningen 195 000 SEK per år. Genom en prioritering för ett anläggningsbidrag ges Getinge 
IF likvärdiga ekonomiska förutsättningar som övriga föreningsdrivna anläggningar inom ramen för 
anläggningsbidraget. Ett anläggningsbidrag skulle ge Getinge IF cirka 255 000 SEK baserat på 
ersättningsnivån, 80 % av deras driftkostnader, samt schabloner för ytorna utifrån nuvarande riktlinjer. 
Ett anläggningsbidrag skulle, utifrån 2021 års kostnader, ge föreningen cirka 60 000 SEK mer i stöd. 
Full föreningsdrift ger mer ansvar till föreningen kopplat till anläggningen och möjliggör även för 
föreningen att söka andra bidrag och stöd såsom bidrag via RF-SISU samt andra bidrag kopplade till en 
föreningsdriven anläggning.   
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Utifrån förvaltningens perspektiv, så överlåts driften av anläggningen helt till Getinge IF via en 
prioritering för anläggningsbidrag. Utöver att driften överlåts till föreningen så belastas bidragsbudgeten 
med cirka 60 000 SEK mer än via det tidigare avtalet. Dock kvarstår fastigheten i kommunens ägo.  

Samarbetsavtalet med Getinge IF som löper året ut, är uppsagt av förvaltningen på grund av 
avtalsrättsliga aspekter. Detta gör att det inte finns något avtal gällande anläggningen från och med 
2023.   

Förvaltningens förslag är att nämnden beslutar att prioritera Getinge IF för att föreningen ska kunna 
söka anläggningsbidrag 2023 gällande Getinge IP. Beslutet möjliggör ekonomiskt långsiktiga, hållbara 
och reglerade förutsättningar för drift/skötseln av Getinge IP i föreningsregi. Det ökar också 
möjligheten för föreningen att kunna sköta anläggningen som en helhet med både konstgräsanläggning 
och naturgräsanläggning. Förvaltningen vill att de föreningsdrivna konstgräsanläggningarna ska skötas 
och ha förutsättningar, att uppfylla kraven som ställs på tillgänglighet, funktion, livslängd och att 
anläggningen ska vara miljömässigt hållbar. 

Hållbarhetsanalys 
Getinge IF har haft full föreningsdrift på sin konstgräsanläggning och en del av driften på övriga 
anläggningen. Det avtalet som tidigare funnits har inte gett likvärdiga förutsättningar med övriga 
anläggningar. Genom ett beslut om prioritering i nämnden så möjliggörs ekonomiskt långsiktiga, 
hållbara och reglerade förutsättningar för drift/skötseln av Getinge IP i föreningsregi. Det ökar också 
möjligheten för föreningen att kunna sköta anläggningen som en helhet med både konstgräsanläggning 
och naturgräsanläggning. Förvaltningens ambition är att de föreningsdrivna konstgräsanläggningarna 
ska skötas och ha förutsättningar, att uppfylla kraven som ställs på tillgänglighet, funktion, livslängd och 
att anläggningen ska vara miljömässigt hållbar. 

Ärendets beslutsgång 
Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsunderlag 
1. -

Information om beslutet 
Getinge IF 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marie Leandersson, förvaltningschef  
Malin Niedomysl, enhetschef, landskaps- och fritidsenheten 
Ola Salomonsson, handläggare, idrotts-/fritidshandläggare 
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Begäran om omfördelning av medel avsedda för 
klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder till projekt 
Vattensmarta idrottsanläggningar 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja teknik- och fritidsnämnden, 
anslagsområde 320 Gator, parker och idrott, 6 mnkr i investeringsmedel för att genomföra 
vattensmarta åtgärder på prioriterade idrottsanläggningar, och föreslår att finansiering sker via 
omfördelning av medel från kommunstyrelsens anslag för Klimatanpassningsbehov och 
översvämningsåtgärder.   

Sammanfattning av ärendet 
Att använda dricksvatten till bevattning är inte längre varken hållbart eller möjligt då klimatförändringar 
medför allt torrare somrar med dricksvattenbrist som följd. Klimatförändringar påverkar redan idag 
funktion och tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar då det inte är möjligt att bevattna med 
dricksvatten.  
På flertalet av kommunens idrottsanläggningar saknas det alternativa lösningar till bevattning med 
dricksvatten. Det är ett förhållande som innebär att kommunens gräsplaner under stora delar av 
säsongen har en begränsad funktion och tillgänglighet. Förutom minskad tillgänglighet innebär statusen 
på gräsplanerna en ökad skaderisk för utövare och ökat slitage som kräver mer drift, underhåll och i 
värsta fall omläggning av gräsytor till höga kostnader. 
För att kunna genomföra vattensmarta lösningar på prioriterade idrottsanläggningar behöver medel 
tillföras. En möjlig finansiering för teknik- och fritidsnämnden är att begära att få ianspråkta befintliga 
medel för Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder hos kommunstyrelsen.  

Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Halmstads kommuns vision är att vara Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. 
Kommunens idrottsanläggningar har viktiga roller i alla tre visionsdelarna. Det är viktigt att 
idrottsanläggningarna är tillgängliga och kan drivas och utvecklas på ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbart sätt.  
Att använda dricksvatten till bevattning är inte längre hållbart eller möjligt då klimatförändringar 
innebär allt torrare somrar med dricksvattenbrist som följd. Klimatförändringar påverkar redan idag 

Ärende TFN 2022/01416 

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen/Teknik- och fritidsnämnden 
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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funktion och tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar då det inte längre är möjligt att bevattna 
med dricksvatten.  
På flertalet av kommunens idrottsanläggningar saknas det alternativa lösningar till bevattning med 
dricksvatten. Det är ett förhållande som innebär att kommunens gräsplaner under stora delar av 
säsongen har en begränsad funktion och tillgänglighet. Förutom minskad tillgänglighet innebär statusen 
på gräsplanerna en ökad skaderisk för utövare och ökat slitage som kräver mer drift, underhåll och i 
värsta fall omläggning av gräsytor till höga kostnader. 

Analys 

Analys av förslaget 
Klimatförändringar påverkar idag funktion och tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar då det 
inte längre varken är hållbart eller möjligt att bevattna med dricksvatten.  
På flertalet av kommunens idrottsanläggningar saknas det alternativa lösningar till bevattning med 
dricksvatten. Det är ett förhållande som innebär att kommunens gräsplaner under stora delar av 
säsongen har en begränsad funktion och tillgänglighet. Förutom minskad tillgänglighet innebär statusen 
på gräsplanerna en ökad skaderisk för utövare och ökat slitage som kräver mer drift, underhåll och i 
värsta fall omläggning av gräsytor till höga kostnader. 
Under sommaren/hösten 2021 startade en koncernövergripande samverkan mellan teknik och 
fastighetsförvaltningen (TFF), Laholmsbuktens VA och kommunledningsförvaltningen. Under 
projektets gång har även IT-service (servicekontoret) och Halmstad Stadsnät kommit med som 
samverkanspart kopplat till den del av projektet som avser digitalisering. Syftet med samverkan är att 
lösa gemensamma klimatutmaningar bland annat genom att skapa vattensmarta idrottsanläggningar. För 
att optimera/minimera vattenuttag är digitalisering en del av projektet. Vid årsskiftet 2021/2022 
resulterade den koncernövergripande samverkan att projektet Vattensmarta idrottsanläggningar 
startades.  
Sedan projektstarten har en anläggning färdigställts, två är under upphandling/genomförande och 
resterande anläggningar är under utredning. Arbetet med digitalisering fortlöper enligt plan.  
Projektet har uppmärksammats mycket positivt då konkreta kommunala samverkansprojekt kring 
klimatanpassningsåtgärder hittills inte har genomförts i någon större omfattning.  

För att kunna slutföra investeringen av vattensmarta lösningar på prioriterade idrottsanläggningar 
behöver medel tillföras. En möjlig finansiering för teknik- och fritidsnämnden är att begära att få 
ianspråkta befintliga medel för Klimatanpassningsbehov och översvämningsåtgärder hos 
kommunstyrelsen. Alternativet är att äska dessa medel separat. 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag är därför att teknik- och fritidsnämnden föreslår att 
kommunstyrelsen beviljar nämnden 6 mnkr av befintliga medel för Klimatanpassningsbehov och 
översvämningsåtgärder, för att genomföra vattensmarta åtgärder på prioriterade idrottsanläggningar.  

Hållbarhetsanalys 
Halmstads vision är att vara Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Idrottsanläggningarna 
har viktiga roller i alla tre visionsgrenarna. Det är viktigt att idrottsanläggningarna kan drivas och 
utvecklas på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det ger Halmstads kommun 
möjligheten att behålla det goda renommé kommunen har inom idrotten och allt det för med sig med 
god hälsa, aktivt föreningsliv, lägerverksamheter, tävlingar och evenemang som skapar liv och rörelse. 
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Klimatförändringar påverkar redan idag funktion och tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar 
då det inte längre varken hållbart eller möjligt att bevattna med dricksvatten. För att säkra tillgång till 
kommunens idrottsanläggningar kopplat till funktion och tillgänglighet behöver vattensmarta åtgärder 
genomföras.  
Syftet med vattensmarta idrottsanläggningar är att skapa klimatanpassade idrottsanläggningar genom 
vattensmart användning. För att optimera/minimera vattenuttag är digitalisering en del av projektet. 

Ärendets beslutsgång 
- Kommunstyrelsen
- Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag 
1. -

Information om beslutet 
Kommunledningsförvaltningen/kommunstyrelsen 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marie Leandersson, förvaltningschef 
Malin Niedomysl, enhetschef landskaps- och fritidsenheten 
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Gångplan 2023 - Handlingsplan för ett bättre gångnät i Halmstads 
kommun 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Gångplan 2023 – handlingsplan för ett bättre

gångnät i Halmstads kommun, slutversion.

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en kommunal gångplan. Det främsta 
syftet med dokumentet är att kunna arbeta strategiskt med utvecklingen av kommunens gångnät, samt 
att ha en transparens i arbetet så att politiker, tjänstepersoner och allmänhet kan ta del av samma plan. 
Gångplan 2023 är den första av sitt slag i Halmstads kommun. Framtagandet av en gångplan syftar till 
att uppmärksamma gångtrafikanternas roll i planeringen och synliggöra att de som går har egna behov 
och förutsättningar ute i trafiken. 

För att förankra planen över nämnds- och förvaltningsgränserna har yttranden inhämtats från berörda 
nämnder. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av tjänstepersoner på teknik- och fastighetsförvaltningen, i dialog med 
tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen och kulturförvaltningen. 
Yttranden har inhämtats från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och kulturnämnden. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan.  

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Gångplanen föreslår åtgärder som förbättrar förutsättningarna för gångtrafikanter i Halmstads 
kommun. Planen har identifierat brister i nuvarande gångnät och ska under de kommande fem åren 
fungera som underlag för åtgärdsplanering och prioritering. Gångplanen fastställer även standarder för 
utformning och drift av gångnätet.  

Geografiskt avgränsar sig gångplanen till Halmstads centrum, Andersberg, Getinge, Fyllinge, Kärleken, 
Nyhem, Oskarström, Söndrum, Trönninge och Vallås. Dessa stadsdelar och tätorter pekas ut som 
centrumnoder i översiktsplanen, Framtidsplan 2050. Åtgärder presenteras därav längs kommunalt 
vägnät samt i Trönninge vars vägnät förväntas övergå till kommunalt huvudmannaskap under 
gångplanens genomförandeperiod. Gångnätet kring viktiga målpunkter såsom skolor, förskolor och 
busshållplatser med fler än 20 resande per dygn ägnas särskild uppmärksamhet. 

Ärende TFN 2022/00973 

Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden  
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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Då planen påverkar flera nämnder och förvaltningar inom kommunen har en kommunövergripande 
dialog förts under arbetets gång och samråd har skett med berörda nämnder, för att skapa en samsyn i 
frågan. 

Analys 

Analys av förslaget 
Genomförandet av gångplanens föreslagna åtgärder kommer att förbättra förutsättningarna för 
gångtrafikanter inom kommunens vägnät och tydligt visa att Halmstads kommun satsar på gångtrafik 
och värnar om gående. En annan konsekvens blir att en utökad del av teknik- och fritidsnämndens 
resurser, i form av investeringsmedel, driftmedel och personal, behöver avsättas till att arbeta med 
gångtrafik. I vissa miljöer kommer en satsning på förbättrad gånginfrastruktur leda till att ytorna och 
framkomligheten för andra trafikslag, främst biltrafik, begränsas. Detta är i enlighet med kommunens 
Plan för transportsystemet där det tydligt framgår att gång-, cykel-, kollektivtrafik och bil ska prioriteras 
i nämnd ordning. 

Hållbarhetsanalys 
Ett strategiskt arbete för att utveckla gångnätet går i linje med kommunens mål om ett mer hållbart 
transportsystem och en högre andel aktiva transporter. Enligt kommunens Plan för transportsystemet 
ska gång-, cykel-, kollektivtrafik och bil prioriteras i nämnd ordning. 

Ärendets beslutsgång 
- Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag 
1. Gångplan 2023 – handlingsplan för ett bättre gångnät i Halmstads kommun, slutversion.

Information om beslutet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och kulturnämnden. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marie Leandersson, förvaltningschef 
Anneli Johansson, enhetschef, trafikenheten 
Shadab Amoor, handläggare, trafikmiljöingenjör 
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Sammanfattning 
Gång ska vara det högst prioriterade trafikslaget i Halmstad, detta slås fast i Plan för 

transportsystemet. Ändå ges gångtrafikanterna inte mycket egen uppmärksamhet i 

trafikplaneringen. I Halmstads kommuns gångplan, den första i sitt slag, vill kommunen 

uppmärksamma gångtrafikanternas roll i planeringen och synliggöra att gångtrafikanten både har 

egna behov och egna förutsättningar ute i trafiken.  

Gångplanen strävar efter att ta ett samlat grepp på gångvänligheten i kommunen genom att 

identifiera saknade länkar och upprustningsbehov i det befintliga gångnätet. Gångplanen ska 

fungera som underlag för åtgärdsplanering och prioritering under de kommande fem åren. För att 

uppnå målet att öka andelen gångresor ska gångplanen möjliggöra en hög, och jämn standard i 

gångnätet som underlättar för gångresor mellan och genom både nya och gamla delar av staden. 

Gångplanens samlade grepp möjliggör en systematisk och transparent prioritering av åtgärder i 

gångnätet istället för enbart i samband med olika utbyggnadsprojekt. Åtgärder med högsta och 

näst högsta prioritet redovisas tillsammans med en grov kostnadsuppskattning. 

I gångplanen redovisas standarder för utformning, drift och underhåll av gångbanor som ska 

följas vid nybyggnation och eftersträvas i det befintliga gångnätet. Standarden kan användas i 

samband med detaljplaner och projekt och tydliggör att såväl investeringsmedel som driftsmedel 

krävs för att förbättra gångnätet och öka andelen gångresor i kommunen.  

Avslutningsvis presenterar gångplanen ett antal så kallade Hjärtliga stråk, om sammanlagt cirka 10 

kilometer. Dessa stråk kan jämföras med supercykelstråken i den mån att standarden ska vara 

särskilt hög och underhåll prioriteras.  
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Inledning 
I Halmstad är cirka sju procent1 av alla resor rena gångresor, men faktum är att nästan alla resor 

börjar och slutar med gång. Antingen som enda färdsätt eller på väg till cykeln, bilen eller 

kollektivtrafiken. Förbättringar i gångnätet är därför betydelsefullt för många.  

I kommunens ”Plan för transportsystemet” fastslås att gång ska ha högst prioritet av trafikslagen 

i Halmstad och därför bör få mer plats i trafikplaneringen. I och med framtagandet av denna 

gångplan vill kommunen uppmärksamma gångtrafikanternas roll i planeringen och synliggöra att 

de som går har egna behov och förutsättningar ute i trafiken.  

Ambitionen är att andelen gångresor ska uppgå till tio procent av det totala resandet år 2050. 

Detta blir en utmaning i takt med att vi blir fler invånare i staden. Gångnätet behöver 

kompletteras med nya länkar och befintligt nät behöver byggas om och rustas upp. 

Syfte 
Syftet med gångplanen är att identifiera brister i dagens gångnät och föreslår åtgärder som 

förbättrar förutsättningarna för gångtrafikanter i Halmstads kommun. Planen ska fungera som 

underlag för åtgärdsplanering och prioritering under de kommande fem åren. Gångplanen ska 

även fastställa standarder för utformning och drift av gångnätet. 

Avgränsning 
Gångplanen fokuserar i huvudsak på gång som transportmedel för att ta sig från punkt A till 

punkt B. Rekreations- och motionsslingor inkluderas inte i denna första version av gångplan, men 

ett förslag på prioriterade gångstråk redovisas som kan användas som underlag i det fortsatta 

arbetet för att höja standarden och upplevelsevärdet i gångnätet. Geografiskt avgränsar sig 

gångplanen till Halmstad tätort, Andersberg, Getinge, Fyllinge, Kärleken, Nyhem, Oskarström, 

Söndrum, Trönninge och Vallås. Dessa stadsdelar och tätorter pekas ut som centrumnoder i 

Framtidsplan 2050. Åtgärder presenteras därav längs kommunalt vägnät samt i Trönninge vars 

vägnät förväntas övergå i kommunalt huvudmannaskap under gångplanens genomförandeperiod.  

1 Resvaneundersökning Halmstad 2018 
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Metod 
Under våren 2022 har en nulägesanalys av gångnätet i Halmstads kommun genomförts. Möjliga 

brister i gångnätet har identifierats, inledningsvis genom kartstudier och därefter genom 

inventering på plats. Gångnätet kring viktiga målpunkter såsom skolor, förskolor och 

busshållplatser med fler än 20 resande per dygn har getts särskild uppmärksamhet. 

En rad inventeringar har genomförts för att kartlägga gångnätets status: 

• Trygghet och trafiksäkerhet i gång-och cykeltunnlar.

• Separering av gångtrafikanter och cyklister längs supercykelstråken.

• Skick och lämplighet på övergångsställen och passager.

Inkomna synpunkter från allmänheten som berör gångtrafik har utvärderats och ligger till grund 

för en del föreslagna åtgärder. Dialog har förts med Funktionsrättsrådets referensgrupp där 

deltagarna getts möjlighet att lämna synpunkter och förbättringsförslag. Trottoarers lutning, 

taktila stråk och rotträngningar på gång- och cykelvägar var återkommande synpunkter. 

Platsspecifika önskemål redovisas i den samlade åtgärdskartan.   

Under helgen 22–25 april 2022 genomfördes trafikräkningar på tolv centrala platser med syfte att 

kartlägga gångtrafikflöden.  

Under sommaren 2022 har dialog förts med barn och ungdomar i kommunen, där barn mellan 

tio och tolv år har fått svara på frågor kopplade till sin skolväg. 

Gångplanens prioriterade stråk har tagits fram av tjänstepersoner på teknik-och 

fastighetsförvaltningen, i samråd med kollegor på kulturförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen. Detta med syfte att samla kompetenser inom trafik, landskap, 

idrott- och fritid och konst men även för att synka förslagna åtgärder med pågående planer, 

exempelvis pågående fördjupad översiktsplan för Halmstad centrum.  

Vad säger barnen? 
Under sommaren 2022 har dialog förts med barn mellan tio och tolv år i samband med Aktiv 

Sommar, samt via Aktivitetsbussen på platser runt om i kommunen. Utgångspunkten vid dessa 

dialogtillfällen var valet av färdmedel till skolan och barnens tankar om hur skolvägen kan bli 

tryggare och roligare.  

Majoriteten av de tillfrågade barnen går eller cyklar själva till skolan, de väljer oftast själva det 

transportsätt som de föredrar. När de var yngre var det föräldrarnas preferenser som styrde. Ofta 

är det bråttom och valet faller på det snabbaste färdsättet. För att gång ska vara aktuellt ska 

målpunkten vara nära och vägen dit ska vara gen och trygg. Trygghet är ett ämne som lyfts av 

både föräldrar och barn. Både att trafikmiljön ska vara lätt att förstå och överblicka men också att 

barnet ska synas och bli upptäckt i trafiken. ”Bara man inte blir påcyklad”, sa ett av de tillfrågade 

barnen. Ofta nämns belysning som ett sätt att få skolvägen att kännas tryggare. Men hur kan 

skolvägen bli roligare? Kanske en rolig väg som leder till/förbi en lekplats, man leds till något 

roligt.  

”Men, om det är för roligt kanske man kommer för sent till skolan!” – pojke 10–12 år gammal. 
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Trafikräkning 
Trafikräkningar för gångtrafikanter och cyklister genomfördes på tolv centrala platser under fyra 

dygn (fredag-måndag) i april 2022. I bilaga 1 redovisas mätpunkterna samt sammanställt resultat. 

Några utvalda delar av resultatet presenteras nedan. 

På samtliga mätpunkter var antalet gångtrafikanter större än antalet cyklister. Idag används 

linjemålning för att separera gångtrafikanter och cyklister längs delar av supercykelstråken med 

syftet att underlätta för cyklisternas framkomlighet. Linjemålning kan även tydliggöra de gåendes 

rätt till yta på gemensamma gång- och cykelvägar. Längs centrala stråk, med många 

gångtrafikanter, kan separering användas som en trygghets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd. 

Trafikräkningarna visar på att gångtrafikanter och cyklister rör sig i centrum vid olika tidpunkter 

på dygnet. Cyklisterna är som flest morgon och eftermiddag, till och från arbete och skola, medan 

gångtrafikanter passerar framför allt kring lunchtid och eftermiddag. Resultatet tyder inte på 

några större skillnader i gångtrafikanternas vägval under dag respektive natt. De mest populära 

mätpunkterna är populära såväl dag- som nattetid. Trafikräkningens resultat har beaktats vid val 

av föreslagen sträckning för prioriterade stråk.  
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Utformning 
Kopplingen till viktiga målpunkter och en hög och kontinuerlig standard lägger grunden för ett 

attraktivt gångnät. Nedanstående principer ska följas vid nybyggnation och eftersträvas i det 

befintliga gångnätet i Halmstads kommun. Avsnittet kan användas i samband med detaljplaner 

och projekt för att säkerställa att gångnätet utvecklas och håller en god standard. 

Vad är en gångbana? 
Med gångbana avses en väg för gångtrafikanter där gångtrafikanter går avskilt från motortrafik. 

Gångbanan kan vara fristående, i anslutning till gata (trottoar) eller i form av en kombinerad 

gång- och cykelbana.  

• Gångbanor ska finnas:

- på samtliga gator där hastighetsbegränsningen överstiger 30 km/h.

- intill skolor och förskolor.

- där trafikflödet överstiger 400 fordon per dygn.

• En gångbana ska vara minst två meter bred, tillräckligt bred för att rymma barnvagn och

rullstol.

• Beläggning ska vara jämn och halkfri.

• Lutning i sidled för vattenavrinning ska inte överstiga två procent. Ur

tillgänglighetssynpunkt är 1,5 procent önskvärt.

• Gångtrafikanter rör sig sällan längre än två kilometer om inte syftet är att strosa eller

motionera. Därför är det viktigt att gångnätet är gent.

• Lokalnätet används för sträckor om cirka 1–2 kilometer inom stadsdelen eller tätorten

eller för att ta sig till huvudnätet. Viktiga målpunkter är lokala centrum, skolor, förskolor,

äldreomsorg och busshållplatser.

• Huvudnätet binder samman stadsdelar och viktiga målpunkter och används för längre

promenader mellan exempelvis bostad och arbetsplats. Sammanfaller ofta med cykelstråk

och består till stor del av kombinerade gång- och cykelvägar.

Separering mellan gångtrafikanter och cyklister 
Gångtrafikanter och cyklister har olika förutsättningar, hastigheter och utrymmesbehov. 

Kollisionsolyckor mellan gångtrafikanter och cyklister är mindre vanligt, däremot är interaktion 

med cyklister en trygghetsfråga för många gångtrafikanter2. Längs stråk där både gångtrafikanter 

och cyklister är många, särskilt där cyklister håller höga hastigheter, bör gångtrafikanter och 

cyklister separeras. Separering, genom exempelvis linjemålning eller beläggning, kan öka 

tryggheten för dem som går samtidigt som framkomligheten för cyklisterna blir bättre.  

Gångtrafikanter och cyklister ska separeras: 
• Där det är stora flöden av både gångtrafikanter och cyklister.

• Där supercykelstråk överlappar med det lokala gång- och cykelnätet.

• På centrala gång- och cykelvägar med övervägande andel gångtrafikanter.

2 GCM-handboken 
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Centrumgator 
I cykelplanen3 fastställs det att det inte byggs separata cykelbanor på de centrala gator där 

personbilstrafik är förbjuden. På dessa gator är det viktigt att trafikmiljöns gestaltning tydliggör 

det samspel som krävs mellan alla trafikanter. Det finns återkommande synpunkter om konflikter 

mellan gångtrafikanter och cyklister på exempelvis Storgatan och Brogatan. Något förbud mot 

cykeltrafik är inte aktuellt i dagsläget men planering för att förbättra styrningen av cykeltrafiken 

genom centrum pågår. Detta ska göras genom fler och tydligare alternativa vägar samt 

genomtänkt placering av cykelparkering. Större åtgärder i centrum behöver genomföras i samråd 

med berörda centrumaktörer. 

Passager och övergångsställen 
Ett övergångsställe ger plats för gångtrafikanter att korsa gatan och markeras med vägmarkering 

M15, vägmärke B3 eller både och. Vid övergångsstället har fordonsförare väjningsplikt mot 

gångtrafikanter. Passager är byggda för att göra det enklare för gångtrafikanter att korsa gatan till 

exempel genom sänkta trottoarkanter men fordonsförare på vägen har inte väjningsplikt.  

Ett övergångsställe kan vara aktuellt där det av framkomlighetsskäl är svårt för gångtrafikanter att 

korsa gatan. Det innebär gator med ett stort trafikflöde (över 3000 fordon per dygn) och där det 

finns målpunkter på ömse sidor vägen.  

Övergångsställen anläggs inte: 

• på lokalgator inom bostadsområden (30 km/h).

• på gatusträckor där en låg hastighet säkrats genom en fysisk utformning.

• på gator där en direkt målpunkt saknas på andra sidan.

• där det finns en planskild korsning inom rimligt avstånd.

Övergångsställen och passager dit vi väljer att styra gångtrafikanter och cyklister som vill korsa 

vägbanan ska hastighetssäkras till max 30 km/h genom farthinder eller annan utformning. 

Gång- och cykeltunnlar 
Tunnlar ska vara utformade så att de upplevs 

trafiksäkra och trygga. God sikt, belysning och 

tydlig linjeföring eftersträvas för att uppnå detta. 

Regelbunden renhållning, kontroll av belysning 

och klottersanering i och kring tunnlarna är viktiga 

för att säkerställa trygga tunnlar året om. Att 

arbeta med en kombination av konst och 

belysning kan öka känslan av trygghet i våra 

tunnlar. I befintliga tunnlar kan exempelvis ”street 

art” vara aktuellt och vid ombyggnation kan 

samverkan med konstnär ske kring gestaltningen. 

3 Cykelplan 2022 - För ökad och förbättrad cykling i Halmstads kommun 
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Drift och underhåll 
Fallolyckor bland gångtrafikanter står för en betydande andel av den totala skadebilden bland 

gångtrafikanter både i Halmstad och i Sverige. Nationellt utgör omkring 90 procent av de 

allvarligt skadade fotgängarna, personer som skadats i fallolyckor4. Drift och underhållsinsatser är 

därav av stor vikt för att förbättra för gångtrafikanter och minska risken för skador och olyckor.  

Det finns dock utmaningar med att upprätthålla en jämn driftsstandard på alla gångbanor. Dels 

då gångbanor och trottoarer ofta finns i anslutning till fastighet där det är fastighetsägarens ansvar 

att sopa, skotta och halkbekämpa. För att en gångbana ska kunna driftas med maskin krävs en 

bredd på minst 2,5 m.   

På gemensamma gång- och cykelbanor är kommunen ansvarig för drift och underhåll. Utöver 

säsongsrelaterad drift innefattar ansvaret även att upprätthålla jämn beläggning, tydlig skyltning 

och linjemarkering. För att möjliggöra en jämn driftsstandard krävs utökade driftsmedel.  

4 GCM-handboken 
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Åtgärdsbehov 
Saknade länkar 
Vid inventering på plats har vi utgått ifrån utpekade centrumnoder i Framtidsplan 2050 samt 

större allmänna målpunkter såsom skolor, förskolor, busshållplatser med fler än 20 på- och 

avstigande per dygn. I kartan nedan syns identifierade behov av komplettering. En del behov har 

identifierats men inte inkluderats i kartan då de redan finns utpekade i cykelplan eller ingår i 

pågående detaljplaner och projekt.  
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Separering mellan gångtrafikanter och cyklister 
Längs vissa delar av supercykelstråken är gångtrafikanter separerade från cyklister genom 

linjemarkering eller skillnad i beläggning. Andra sträckor är gemensam gång- och cykelväg. 

Utifrån tidigare nämnda principer har en bedömning gjorts av var separering saknas. Gröna linjer 

avser sträckor där separering finns idag. Röda linjer avser sträckor där separering saknas idag men 

där behovet bedömts litet på grund av lågt trafikflöde eller låg andel gångtrafikanter. Gula linjer 

är de sträckor där separering saknas idag men där högre flöden motiverar en separering av gående 

och cyklister.  

C
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Gång- och cykeltunnlar 
En inventering av gång- och cykeltunnlar i Halmstad tätort har genomförts. På plats har vi 

bedömt siktförhållanden, belysning, tillfarternas lutning och linjeföring samt separering av 

gångtrafikanter och cyklister. Även tunnlarnas bredd och höjd har sammanställts. I kartan nedan 

redovisas inventeringens resultat. Gröna punkter markerar de tunnlar som inte behöver åtgärdas. 

Gula punkter avser tunnlar där linjemålning och andra mindre åtgärder kan förbättra 

trafiksäkerheten. Röda punkter är tunnlar som kräver vidare utredning då en omfattande åtgärd 

eller ombyggnad krävs för att uppnå fullgod standard. 
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Övergångsställen och passager 
En inventering och utvärdering har gjorts av befintliga övergångsställen och passager i centrala 

Halmstad. Bedömningen är att det krävs minst 50 procents synlighet av linjemålning eller 

vägmarkering oavsett typ av slitage, för att säkerställa tillräcklig tydlighet i trafiken. Nedan till 

vänster syns ett övergångsställe i gott skick. Till höger syns ett övergångsställe i behov av målning 

för att uppnå fullgod standard.  

   
  

I kartan nedan visas övergångsställen i behov av målning. Tillsammans med gatudriften ska en 

handlingsplan för inventering och underhåll av vägmarkering tas fram.  

 

Kartläggning av gångnätet 
Ett samlat kartlager för gångnätet ska tas fram som visar samtliga sträckor där gångtrafikanter går 

separerat från motortrafik. Kartlagret ska finnas tillgängligt på både den interna och den publika 

kartan och ska innefatta trottoarer, gc-vägar och gångstigar.  
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Hjärtliga stråk 
Med syfte att lyfta fram gång som trafikslag föreslår vi ett antal prioriterade stråk, Hjärtliga stråk. 

Hjärtliga stråk kan jämföras med supercykelstråken i den mån att standarden ska vara särskilt hög 

och underhåll prioriteras på dessa stråk. För gångtrafikanter är inte alltid den kortaste vägen från 

A till B den mest attraktiva. Hjärtliga stråk ska vara tydliga, synliga och inbjudande och erbjuda 

följande kvaliteter: 

• Trygghet 

• Bekvämlighet 

• Attraktivitet 

• Lekfullhet 

• Belysning 

• Sittplatser 

• Skugga & växtlighet 

 

Utöver dessa kvaliteter ska de Hjärtliga stråken erbjuda en upplevelserik promenad för 

halmstadbor och besökare, oavsett ålder och funktionsförmågor. Kommunens plan för 

transportsystemet fastställer att attraktiva gångstråk bör skapas från centrumnära 

parkeringsanläggningar till stadskärnan. I planeringen av de Hjärtliga stråken har detta beaktats 

och gångvägarna till våra centrumnära parkeringar har inkluderats i de Hjärtliga stråken.  

I de första föreslagna stråken ingår två delsträckor som klassas som viktiga skolvägar, Långgatan 

och Flygaregatan. På dessa sträckor ska barnen vara i fokus och utformningen ska vara lekfull 

och bjuda in till aktivitet. Inspirationen till denna inriktning kommer från Helsingborgs lekstråk5 

och Umeås projekt ”Rörelserika skolvägar”6. En omgestaltning av Långgatan och dess 

förlängning fram till Wrangelsgatan föreslås bli Halmstads kommuns pilotprojekt för ett hjärtligt 

stråk med lekfulla inslag.  Det förslag som redovisas i detta kapitel kan i ett projekteringsskede 

utvecklas i dialog med Nyhemsskolans elever. Vår ambition är att på sikt utveckla liknande stråk 

även i anslutning till andra grundskolor i kommunen, i samråd med arbetsgruppen Säkra 

Skolvägar och elever och personal på varje aktuell skola. 

Skyltning och vägledning 
Hjärtliga stråken ska vara tydligt skyltade för att vägleda gångtrafikanter utmed stråken. 

Skyltprofil ska tas fram i samråd med kommunikationsavdelningen samt kollegor på 

Kulturförvaltningen. Skyltning i form av kulturhistorisk information, bidrar till upplevelser längs 

med gångstråken. En budget på 10 000 kr årligen bör avsättas för sådana skyltar.   

Implementeringen av Hjärtliga stråk föreslås utföras i paket enligt indelningarna i kartorna nedan, 

detta för att underlätta skyltning och vägledning men även för att förenkla driftplanering av dessa 

stråk. Vidare föreslås att åtgärder för att lyfta gångstråken tydligt kommuniceras utåt, både via 

hemsidan och genom information på plats i anslutning till genomförandet av varje åtgärd. 

 
5 H22CityExpo lekstråk mellan Drottninghög och Fredriksdal. Läs mer här 
6 Change the game - Rörelserika skolvägar. Läs mer här  

https://www.h22cityexpo.se/program/lek-dig-fram-langs-det-nya-lekstraket
https://change-the-game.se/rorelserika-skolvagar-nytt-pilotprojekt/
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Utformnings- och driftstandard 
Hjärtliga stråk ska hålla en särskilt hög standard för att möjliggöra en upplevelserik och bekväm 

promenad. Gångtrafikanter hittar till de Hjärtliga stråken med hjälp av tydlig skyltning och 

vägledning, men i övrigt är det standarden och inte detaljutformningen som är gemensam för de 

Hjärtliga stråken. Stråkens upplevelsevärde höjs genom att varje delsträcka anpassas till sin 

omgivning – en skolväg kan ha lekfulla inslag som bjuder in till aktivitet och rörelse, medan 

exempelvis en sträcka utmed Kulturstråk Nissan bjuder in till en längre vilopaus, med 

picknickplatser intill vattnet och flera kulturupplevelser i forma av konst och arkitektur. 

Sittplatser 
Sittplatser med ryggstöd och armstöd ska finnas ungefär var 100:e meter längs de Hjärtliga 

stråken. Sittplatserna ska kompletteras med picknickbord eller sidobord med jämna mellanrum, 

avståndet får anpassas efter områdets karaktär och besöksfrekvens. Sittplatserna kan placeras på 

soliga platser såväl som på platser med möjlighet till skugga från träd eller annan växtlighet. 

Sittplatserna ska placeras på hårdgjord yta, utanför gångbanan. I anslutning till sittplatsen ska det 

finnas plats för rullstol eller parkering av rullator eller barnvagn på ett sätt så de inte utgör ett 

hinder för passerande.  

Vegetation 
Utsmyckning i form av säsongsvarierande växtlighet ska finnas 

utmed de Hjärtliga stråken. Växtlighet kan med fördel placeras 

i anslutning till sittplatserna och vara omslutna och skyddade av 

stadens egentillverkade hjärtstaket. Men det är viktigt att 

vegetationen inte blir för högvuxen eller ogenomsiktlig, då 

detta kan påverka den upplevda tryggheten.  

Belysning 
Längs Hjärtliga stråk finns belysning med jämn ljusbild och tillförlitlig funktion. På utvalda 

platser kan effekt- och stämningsbelysning eller tillfälliga ljusinstallationer bidra till platsens 

karaktär. Släkt eller trasig belysning ska åtgärdas skyndsamt.  

Renhållning 
Papperskorgar ska finnas i närheten av, men inte alldeles intill, sittplatserna. Hög 

renhållningsstandard innebär även att sittplatsernas skick (såväl som övrig utrustning utmed de 

Hjärtliga stråken) ska ses över minst två gånger per år. För att maskiner ska kunna användas vid 

papperskorgstömning krävs 2,5 meters bredd på gångvägen.  

Konst 
Genom att tillföra offentlig konst utmed de Hjärtliga stråken kan vi öka särdrag och 

upplevelsevärde. Ett unikt och platsspecifikt konstverk kan till exempel vara lekfullt, 

tankeväckande eller bjuda in till kontemplation och på så sätt aktivera stråken och fungera som 

orienteringspunkter.  

 

Vid uppförandet av ny konstnärlig gestaltning kan stråken prioriteras i det långsiktiga arbetet med 

permanent offentlig konst. Det sker idag i första hand vid byggnation eller infrastruktursatsningar 

där konsten kan integreras i helheten. 
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Ett annat sätt att lyfta de Hjärtliga stråken är tillfälliga konstprojekt. Då konstnärer ges möjlighet 

att under kortare tid uppföra ett konstverk ställs inte samma krav som vid uppförande av 

permanent konst och mer oväntade uttryck kan ta plats i den offentliga miljön. Med varierande 

och nya upplevelser kan halmstadsbor och besökare lockas till stråken. För att säkerställa 

regelbunden genomförande av tillfälliga konstprojekt bör utrymme finnas i den årliga budgeten 

för de Hjärtliga stråken, cirka 50 000 kr. 

Vattenposter 
Utmed delar av de Hjärtliga stråken kan vattenposter vara ett uppskattat inslag, så att 

gångtrafikanter kan fylla på vattenflaskan och hunden kan få släcka törsten under promenaden. 

Beroende på placering och täthet kan en del av posterna vara säsongsbetonade, det vill säga att de 

endast finns utplacerade under sommarmånaderna.  

Höst- och vinterunderhåll 
I dagsläget sker årstidsbaserat underhåll såsom vårsopning, snöröjning och halkbekämpning längs 

kombinerade gång- och cykelbanor. Supercykelstråken har högsta prioritet medan lokalnätet har 

lägst prioritet. Vid trottoarer vid fastighet ligger driftsansvaret på fastighetsägaren. Längs de 

Hjärtliga stråken ska årstidsbaserat underhåll prioriteras likt supercykelstråken. Drift för de 

Hjärtliga stråken ska finansieras av en driftsbudget. En utökad drift ställer också krav på utökad 

driftsbudget. Att upprätthålla föreslagen standard på de Hjärtliga stråken kräver uppskattningsvis 

150 000 kr/kilometer per år, jämfört med cirka 50 000 kr/kilometer per år för en vanlig gång- 

och cykelväg. Föreslagna sträckor i de Hjärtliga stråken uppgår till omkring 10 kilometer. 

Beloppet är uppskattat utifrån att stråket kan driftas sammanhängande med maskin.   
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Föreslagna stråk 
Nedan redovisas de Hjärtliga stråkens sträckning med några nedslag med föreslagna åtgärder.  
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Ett lekfullt stråk – pilotprojektet Långgatan till Wrangelsgatan 
I gångplanen ingår ett pilotprojekt för de Hjärtliga stråkens med fokus på lekfullhet och 

rörelseglädje. Det lekfulla stråket omfattar sträckan från gc-tunnel Wrangelsgatan i anslutning till 

Linehedsskolan, via parkstråk mellan Odalvägen och Slåttervägen samt hela Långgatan från Östra 

lyckan till Föreningsgatan. Sträckan har valts ut dels för att den kan sammankoppla flera 

målpunkter såsom skola, park och lekplatser, dels då befintlig infrastruktur möjliggör ett 

sammanhängande, tydligt och tryggt stråk. 

Nuläge 
Efter gc-tunneln vid Wrangelsgatan finns ett parkstråk bestående av gräsytor, storvuxna äldre 

träd men även en del nyplanterade träd. Parken är eftersatt avseende underhåll och i behov av 

förnyelse av asfalterade gångbanor, belysning och utrustning. Det finns få upplevelsevärden, få 

sittplatser och inga aktivitetsytor. Östra Lyckan, en trafikerad gata, är en otrygg barriär mellan 

parken och Långgatan. 
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Den södra delen av Långgatan är biltrafikerad och gatuparkering finns i båda riktningar. Längs 

ena sidan finns en gång- och cykelbana medan andra sidan endast har trottoar. I anslutning till 

gatan finns bostäder, vårdcentral och Martin Luther kyrka med storvuxna träd. 

  

Den norra delen av Långgatan är en före detta bussgata. Gatan är, likt namnet antyder, en lång 

hårdgjord sträcka. Den befintliga gångbanan är tre meter bred och separeras med hjälp av en 

gräsremsa från en fyra meter bred cykelbana. Längs sträckan saknas sittplatser och andra 

upplevelsevärden. I anslutning till norra Långgatan finns bostäder, Nyhems centrum, 

Nyhemsskolan, äldreboende och mindre park.  
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Förslag 
Syftet med pilotprojektet är att visa hur lösryckta gångstråk och vistelse kan knytas ihop till ett 

sammanhang. I förslaget förnyas och breddas gångbanor och gångstråk kompletteras med lekfulla 

inslag, sittplatser och plantering av träd och annan vegetation. Förslaget som presenteras är ej 

utformat i detalj utan ska ses som en första idé och vision för hur stråket kan utformas. 

Referensbilder från liknande projekt i Helsingborg är kopplade till de olika platserna för att ge 

läsaren en förståelse för hur stråket kan utvecklas. Platser markerade med gult är platser som kan 

vara avsedda för lek- och aktivitetsytor. Kostnaden för pilotprojektet uppskattas till 2 miljoner 

kronor. 
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Parken Odalvägen/Slåttervägen 
Med ganska små insatser kan parken mellan Odalvägen och Slåttervägen bli en stor tillgång i östra 

Halmstad, både som park att vistas i och som en del i stråket mot centrum. Föreslagna åtgärder 

omfattar ny asfaltsbeläggning av gångbanor samt breddning av dessa från idag cirka 1,5 meter till 

2,5 meters bredd. Andra åtgärder som förslås är ny belysning, ny parkutrustning såsom 

parksoffor, bord och papperskorgar. Det ska finnas en tydlig skyltning av stråket. Lekfulla och 

tillgänglighetanpassade aktivitetsinslag ska placeras längs vägen.  
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Södra Långgatan 
Från parken leds gående med hjälp av skyltning, markmålning och andra förtydligande åtgärder 

över den trafikerade Östra Lyckan till första och södra delen av Långgatan. Gångbanan längs 

Martin Luther kyrkan breddas till 2 meter och konsekvenserna blir att ett par parkeringsplatser 

försvinner längs denna sträcka. På denna del av gångbanan och fram till norra delen av Långgatan 

(fd bussgatan) kan de lekfulla inslagen bestå av markmålning eller lekskulpturer hängandes i 

träden då denna passage är ganska trång och smal. Del av gångbanan mellan Mårtenshusgatan 

och Abc-gatan är idag endast 1,5 meter bred men är svår att bredda på grund av befintliga träd. 
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Norra Långgatan 
Längs den före detta bussgatan föreslås borttagning av kantsten på hela sträckan och minskning 

av bredd på cykelväg från 4 meter till 3 meter. Planteringsytor breddas till 2 meter och består av 

smalkroniga träd samt underplantering av buskar och perenner för att få in mer volym och 

växtlighet längs sträckan. Gångbanans bredd blir oförändrad. Ytorna mellan planteringsytor kan 

fyllas med olika aktiviteter och lekfulla inslag samt sittplatser och bord. Belysning byts till 

rundstrålande belysning för att skapa jämn och trygg ljusbild. Den befintliga parken i anslutning 

till Nyhemsskolan kan användas som aktivitetsyta med lekfulla inslag. 
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Handlingsplan 
Här nedan redovisas en kostnadsuppskattning för samtliga åtgärder med prio 1- eller 2-klassning, 

samt en sammanställning av åtgärder med prio 3-klassning. Priserna är baserade på förvaltningens 

nyckeltal för exploateringsprojekt och ger endast en ungefärlig prisbild för varje åtgärd.  

Plats Åtgärd Prio Budget 
Fogdegatan-KarlXI:s väg Tydliggöra upphöjda gc-passager med 

hjälp av skyltning och linjemarkering 
1 100 

Stenalyckan 
verksamhetsområde 

Gångkoppling mellan verksamheter och 
busshållplats, tillgänglighetsanpassning 

1 5 000 

Karl Ivarssons gata Säker skolväg, hastighetssäkra passager 
utmed sträckan 

1 600 

Gångstig till 
Sofiebergsskolan 

Säker skolväg, parkbelysning (ca 260 m) 1 180 

Sofiebergsskolan Säker skolväg, Ny belyst anslutning till 
befintlig gångstig 

1  200  

Gamla Nissastigen Koppla ihop målpunkt centrum-skola 
genom ny gc-väg samt hastighetssäkrat 
övergångsställe 

 2 200 
 

Viktoriagatan Koppla ihop målpunkt centrum-skola 
genom ny gc-väg 

1 1 500 

Fyllingevägen Tydliggöra upphöjd passage med hjälp av 
skyltning och linjemarkering 

1 50 

Radhusvägen Säker skolväg, gångbana utmed skolan 1 500 

Andersbergsringen Hastighetssäkra passage till gc-tunnel 1 200 

Gc-tunnlar Samlad beställning, linjemarkering och 
symboler i gc-tunnlar 

1 30 

Superstråken Samlad beställning, separera 
gångtrafikanter och cyklister på 
supercykelstråk 

1 100 

Klammerdammsgatan Separera gångtrafikanter från cyklister 1 Särskild 
utredning 

Storgatan + Norre port Separera gångtrafikanter från cyklister 1 Särskild 
utredning 

Storgatan Separera gångtrafikanter från cyklister 1 Särskild 
utredning 

Fyllingevägen Gc-väg till busshållplats Fyllingevägen 2 780 

Kistingevägen Koppla Kistingevägen till busshållplats 
Fyllinge 

2 100 

Fyllingevägen Hastighetssäkrad passage som kopplar ny 
gc-väg till busshållplats Fyllingevägen 

2 300 

Nordalavägen Komplettera och binda ihop gc-nätet 2 5 000 

Gångstråk bakom 
Bäckagårdsskolan 

Belysning på gångstråk 2 250 
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Gångväg genom park i 
Rotorp 

Förbättra beläggning på gångbana, för 
bättre tillgänglighet  

2 200 

Gamletullsgatan Tydliggöra längsgående och tvärgående 
passager utmed sträckan 

2 1 100 

Västra vägen/Elvavägen, 
Trönninge 

Trafikseparera utmed sträckan, 
tillgänglighetsanpassning 

2 2 600 

Göteborgsvägen Koppla ihop gångvägar 2 400 
Gc bakom Kärlekens 
pizzeria 

Koppla ihop och synliggöra gc-väg 2 90 

Västergårdsvägen Säker skolväg, ny gc-väg 2 2 000 
Broavägen, Getinge Säker skolväg, tydlig passage 

(Trafikverkets väg) 
2 50 

Gathenhjelmsvägen Separera oskyddade trafikanter från bilar 3   

Gamla banvallen, Getinge Färdigställa rekreationsstråk 3   
Bussgata vid 
Bäckagårdsskolan 

Säker skolväg, se över säkerhet kring 
bussficka 

3   

Nissastigen, Kärleken Standardhöjning gc 3   
Årniltsvägen, Oskarström Standardhöjning gc 3   
Gula briggens gata Säkra anslutningen till planerad gc-bro 3   

Bredgatan Skapa anslutning till kommande gc-bro 3   
Tegelbruket, från 
busshållplats till torg 

Koppla ihop målpunkter 3   

Tegelbruket, från gc-väg 
till torg 

Koppla ihop målpunkter 3    

Pilotprojekt Långgatan Genomförande av förslag till lekfullt stråk  2 000 
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Bilaga 1 - Trafikräkning – gång/cykel 
Trafikräkningar för gångtrafikanter och cyklister genomfördes av Trafikia under fyra dygn i april 

2022. I dokumentet är utvalda delar av resultatet sammanställt. För att se ursprungsmaterialet se i 

mapp: G:\TFF-Infra-Lokal\Trafik\Trafikmiljöingenjör\3_Trafikräkningar\3 

Trafikräkning_gång cykel\Centrum april 2022   

Mätmetod: Videosensorer (M) 

Start: 2022-04-22 00:00 (fredag) 

Stop: 2022-04-25 24:00 (måndag) 
 

 

Felkällor 
På Skolgatan är endast gångtrafikanter räknade. Räknaren vid Slottsbrons södra sida var ur 

funktion under måndagen 25/4.   
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Halmstads kommun 
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Sammanfattning 
Gång ska vara det högst prioriterade trafikslaget i Halmstad, detta slås fast i Plan för 

transportsystemet. Ändå ges gångtrafikanterna inte mycket egen uppmärksamhet i 

trafikplaneringen. I Halmstads kommuns gångplan, den första i sitt slag, vill kommunen 

uppmärksamma gångtrafikanternas roll i planeringen och synliggöra att gångtrafikanten både har 

egna behov och egna förutsättningar ute i trafiken.  

Gångplanen strävar efter att ta ett samlat grepp på gångvänligheten i kommunen genom att 

identifiera saknade länkar och upprustningsbehov i det befintliga gångnätet. Gångplanen ska 

fungera som underlag för åtgärdsplanering och prioritering under de kommande fem åren. För att 

uppnå målet att öka andelen gångresor ska gångplanen möjliggöra en hög, och jämn standard i 

gångnätet som underlättar för gångresor mellan och genom både nya och gamla delar av staden. 

Gångplanens samlade grepp möjliggör en systematisk och transparent prioritering av åtgärder i 

gångnätet istället för enbart i samband med olika utbyggnadsprojekt. Åtgärder med högsta och 

näst högsta prioritet redovisas tillsammans med en grov kostnadsuppskattning. 

I gångplanen redovisas standarder för utformning, drift och underhåll av gångbanor som ska 

följas vid nybyggnation och eftersträvas i det befintliga gångnätet. Standarden kan användas i 

samband med detaljplaner och projekt och tydliggör att såväl investeringsmedel som driftsmedel 

krävs för att förbättra gångnätet och öka andelen gångresor i kommunen.  

Avslutningsvis presenterar gångplanen ett antal så kallade Hjärtliga stråk, om sammanlagt cirka 10 

kilometer. Dessa stråk kan jämföras med supercykelstråken i den mån att standarden ska vara 

särskilt hög och underhåll prioriteras.  
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Inledning 
I Halmstad är cirka sju procent1 av alla resor rena gångresor, men faktum är att nästan alla resor 

börjar och slutar med gång. Antingen som enda färdsätt eller på väg till cykeln, bilen eller 

kollektivtrafiken. Förbättringar i gångnätet är därför betydelsefullt för många.  

I kommunens ”Plan för transportsystemet” fastslås att gång ska ha högst prioritet av trafikslagen 

i Halmstad och därför bör få mer plats i trafikplaneringen. I och med framtagandet av denna 

gångplan vill kommunen uppmärksamma gångtrafikanternas roll i planeringen och synliggöra att 

de som går har egna behov och förutsättningar ute i trafiken.  

Ambitionen är att andelen gångresor ska uppgå till tio procent av det totala resandet år 2050. 

Detta blir en utmaning i takt med att vi blir fler invånare i staden. Gångnätet behöver 

kompletteras med nya länkar och befintligt nät behöver byggas om och rustas upp. 

Syfte 
Syftet med gångplanen är att: 

• Identifiera brister i dagens gångnät.  

• Föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för gångtrafikanter i Halmstads 

kommun.  

• Utgöra underlag för åtgärdsplanering och prioritering under de kommande fem åren.  

• Fastställa standarder för utformning och drift av gångnätet. 

Avgränsning 
Gångplanen fokuserar i huvudsak på gång som transportmedel för att ta sig från punkt A till 

punkt B. Rekreations- och motionsslingor inkluderas inte i denna första version av gångplan, men 

ett förslag på prioriterade gångstråk redovisas som kan användas som underlag i det fortsatta 

arbetet för att höja standarden och upplevelsevärdet i gångnätet. Geografiskt avgränsar sig 

gångplanen till Halmstads centrum, Andersberg, Getinge, Fyllinge, Kärleken, Nyhem, 

Oskarström, Söndrum, Trönninge och Vallås. Dessa stadsdelar och tätorter pekas ut som 

centrumnoder i Framtidsplan 2050. Åtgärder presenteras därav längs kommunalt vägnät samt i 

Trönninge vars vägnät förväntas övergå i kommunalt huvudmannaskap under gångplanens 

genomförandeperiod.  

  

 
1 Resvaneundersökning Halmstad 2018 
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Metod 

Inventering 
Under våren 2022 har en nulägesanalys av gångnätet i Halmstads kommun genomförts. Möjliga 

brister i gångnätet har identifierats, inledningsvis genom kartstudier och därefter genom 

inventering på plats. Gångnätet kring viktiga målpunkter såsom skolor, förskolor och 

busshållplatser med fler än 20 resande per dygn har givits särskild uppmärksamhet. 

En rad inventeringar har genomförts för att kartlägga gångnätets status:  

• Trygghet och trafiksäkerhet i gång-och cykeltunnlar. 

• Separering av gångtrafikanter och cyklister längs supercykelstråken. 

• Skick och lämplighet på övergångsställen och passager.  

Trafikräkning 
Trafikräkningar för gångtrafikanter och cyklister genomfördes på tolv centrala platser under fyra 

dygn (fredag-måndag) i april 2022 med syfte att kartlägga gångtrafikflöden. I bilaga 1 redovisas 

mätpunkterna samt sammanställt resultat. Några utvalda delar av resultatet presenteras nedan. 

Totalt antal gående och cyklister vid mätpunkt 

 

På samtliga mätpunkter var antalet gångtrafikanter större än antalet cyklister. Idag används 

linjemålning för att separera gångtrafikanter och cyklister längs delar av supercykelstråken med 

syftet att underlätta för cyklisternas framkomlighet. Linjemålning kan även tydliggöra de gåendes 

rätt till yta på gemensamma gång- och cykelvägar. Längs centrala stråk, med många 

gångtrafikanter, kan separering användas som en trygghets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd.  
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Gående och cyklister, fredag 

 

Trafikräkningarna visar på att gångtrafikanter och cyklister rör sig i centrum vid olika tidpunkter 

på dygnet. Cyklisterna är som flest morgon och eftermiddag, till och från arbete och skola, medan 

gångtrafikanter passerar framför allt kring lunchtid och eftermiddag. Resultatet tyder inte på 

några större skillnader i gångtrafikanternas vägval under dag respektive natt. De mest populära 

mätpunkterna är populära såväl dag- som nattetid. Trafikräkningens resultat har beaktats vid val 

av föreslagen sträckning för prioriterade stråk.  

Dialog 
Inkomna synpunkter från allmänheten som berör gångtrafik har utvärderats och ligger till grund 

för en del föreslagna åtgärder.  

Dialog har förts med Funktionsrättsrådets referensgrupp där deltagarna givits möjlighet att lämna 

synpunkter och förbättringsförslag. Trottoarers lutning, taktila stråk och rotinträngningar på 

gång- och cykelvägar var återkommande synpunkter. Platsspecifika önskemål redovisas i den 

samlade åtgärdskartan.   

Under sommaren 2022 har dialog förts med barn mellan tio och tolv år i samband med Aktiv 

Sommar, samt via Aktivitetsbussen på platser runt om i kommunen. Utgångspunkten vid dessa 

dialogtillfällen var valet av färdmedel till skolan och barnens tankar om hur skolvägen kan bli 

tryggare och roligare. Majoriteten av de tillfrågade barnen går eller cyklar själva till skolan, de 

väljer oftast själva det transportsätt som de föredrar. När de var yngre var det föräldrarnas 

preferenser som styrde. Ofta är det bråttom och valet faller på det snabbaste färdsättet. För att 

gång ska vara aktuellt ska målpunkten vara nära och vägen dit ska vara gen och trygg. Trygghet är 

ett ämne som lyfts av både föräldrar och barn. Både att trafikmiljön ska vara lätt att förstå och 

överblicka men också att barnet ska synas och bli upptäckt i trafiken. ”Bara man inte blir 

påcyklad”, sa ett av de tillfrågade barnen. Ofta nämns belysning som ett sätt att få skolvägen att 

kännas tryggare. Men hur kan skolvägen bli roligare? Kanske en rolig väg som leder till/förbi en 

lekplats, man leds till något roligt.  

”Men, om det är för roligt kanske man kommer för sent till skolan!” – pojke 10–12 år gammal. 
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Prioritering 
Gångplanens prioriterade stråk har tagits fram av tjänstepersoner på teknik-och 

fastighetsförvaltningen, i samråd med kollegor på kulturförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen. Detta med syfte att samla kompetenser inom trafik, landskap, 

idrott- och fritid och konst men även för att synka föreslagna åtgärder med pågående planer, 

exempelvis pågående fördjupad översiktsplan för Halmstad centrum.  

Utformning 
Vad är en gångbana? 
Med gångbana avses en väg för gångtrafikanter där gångtrafikanter går avskilt från motortrafik. 

Gångbanan kan vara fristående, i anslutning till gata (trottoar) eller i form av en kombinerad 

gång- och cykelbana. Kopplingen till viktiga målpunkter och en hög och kontinuerlig standard 

lägger grunden för ett attraktivt gångnät. Nedanstående principer ska följas vid nybyggnation och 

eftersträvas i det befintliga gångnätet i Halmstads kommun. Avsnittet kan användas i samband 

med detaljplaner och projekt för att säkerställa att gångnätet utvecklas och håller en god standard. 

• Gångbanor ska finnas: 

- på samtliga gator där hastighetsbegränsningen överstiger 30 km/h. 

- intill skolor och förskolor. 

- där trafikflödet överstiger 400 fordon per dygn.  

• En gångbana ska vara minst två meter bred, tillräckligt bred för att rymma barnvagn och 

rullstol.  

• Beläggning ska vara jämn och halkfri. 

• Lutning i sidled för vattenavrinning ska inte överstiga två procent. Ur 

tillgänglighetssynpunkt är 1,5 procent önskvärt. 

• Gångtrafikanter rör sig sällan längre än två kilometer om inte syftet är att strosa eller 

motionera. Därför är det viktigt att gångnätet är gent. 

• Lokalnätet används för sträckor om cirka 1–2 kilometer inom stadsdelen eller tätorten 

eller för att ta sig till huvudnätet. Viktiga målpunkter är lokala centrum, skolor, förskolor, 

äldreomsorg och busshållplatser. 

• Huvudnätet binder samman stadsdelar och viktiga målpunkter och används för längre 

promenader mellan exempelvis bostad och arbetsplats. Sammanfaller ofta med cykelstråk 

och består till stor del av kombinerade gång- och cykelvägar. 

Separering mellan gångtrafikanter och cyklister 
Gångtrafikanter och cyklister har olika förutsättningar, hastigheter och utrymmesbehov. 

Kollisionsolyckor mellan gångtrafikanter och cyklister är mindre vanligt, däremot är interaktion 

med cyklister en trygghetsfråga för många gångtrafikanter2. Längs stråk där både gångtrafikanter 

och cyklister är många, särskilt där cyklister håller höga hastigheter, bör gångtrafikanter och 

 
2 GCM-handboken 
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cyklister separeras. Separering, genom exempelvis linjemålning eller beläggning, kan öka 

tryggheten för dem som går samtidigt som framkomligheten för cyklisterna blir bättre.  

Gångtrafikanter och cyklister ska separeras: 
• Där det är stora flöden av både gångtrafikanter och cyklister. 

• Där supercykelstråk överlappar med det lokala gång- och cykelnätet.  

• På centrala gång- och cykelvägar med övervägande andel gångtrafikanter.  

Centrumgator 
I cykelplanen3 fastställs det att det inte byggs separata cykelbanor på de centrala gator där 

personbilstrafik är förbjuden. På dessa gator är det viktigt att trafikmiljöns gestaltning tydliggör 

det samspel som krävs mellan alla trafikanter. Det finns återkommande synpunkter om konflikter 

mellan gångtrafikanter och cyklister på exempelvis Storgatan och Brogatan. Något förbud mot 

cykeltrafik är inte aktuellt i dagsläget men planering för att förbättra styrningen av cykeltrafiken 

genom centrum pågår. Detta ska göras genom fler och tydligare alternativa vägar samt 

genomtänkt placering av cykelparkering. Större åtgärder i centrum behöver genomföras i samråd 

med berörda centrumaktörer. 

Övergångsställen 
Ett övergångsställe ger plats för gångtrafikanter att korsa gatan och markeras med antingen 

vägmarkering M15, vägmärke B3 eller både och. Vid övergångsstället har fordonsförare 

väjningsplikt mot gångtrafikanter.  

.  

 

Ett övergångsställe kan vara aktuellt där det av framkomlighetsskäl är svårt för gångtrafikanter att 

korsa gatan. Det innebär gator med ett stort trafikflöde (över 3000 fordon per dygn) och där det 

finns målpunkter på ömse sidor om vägen.  

Övergångsställen anläggs inte: 

• på lokalgator inom bostadsområden (30 km/h). 

• på gatusträckor där en låg hastighet säkrats genom en fysisk utformning. 

• på gator där en direkt målpunkt saknas på andra sidan. 

• där det finns en planskild korsning inom rimligt avstånd. 

Övergångsställen dit kommunen väljer att styra gångtrafikanter som vill korsa vägbanan ska 

hastighetssäkras till max 30 km/h genom farthinder eller annan utformning. 

 
3 Cykelplan 2022 - För ökad och förbättrad cykling i Halmstads kommun 

M15 Övergångsställe B3 Övergångsställe 
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Gång- och cykeltunnlar 
Tunnlar ska vara utformade så att de upplevs 

trafiksäkra och trygga. God sikt, belysning och 

tydlig linjeföring eftersträvas för att uppnå detta. 

Regelbunden renhållning, kontroll av belysning 

och klottersanering i och kring tunnlarna är viktiga 

för att säkerställa trygga tunnlar året om. Att 

arbeta med en kombination av konst och 

belysning kan öka känslan av trygghet i våra 

tunnlar. I befintliga tunnlar kan exempelvis ”street 

art” vara aktuellt och vid ombyggnation kan 

samverkan med konstnär ske kring gestaltningen. 

Drift och underhåll 
Fallolyckor bland gångtrafikanter står för en betydande andel av den totala skadebilden bland 

gångtrafikanter både i Halmstad och i Sverige. Nationellt utgör omkring 90 procent av de 

allvarligt skadade fotgängarna, personer som skadats i fallolyckor4. Drift och underhållsinsatser är 

därav av stor vikt för att förbättra för gångtrafikanter och minska risken för skador och olyckor.  

Det finns dock utmaningar med att upprätthålla en jämn driftsstandard på alla gångbanor. Dels 

då gångbanor och trottoarer ofta finns i anslutning till fastighet där det är fastighetsägarens ansvar 

att sopa, skotta och halkbekämpa. För att en gångbana ska kunna driftas med maskin krävs en 

bredd på minst 2,5 m.   

På gemensamma gång- och cykelbanor är kommunen ansvarig för drift och underhåll. Arbetet 

finansieras av en driftsbudget och sköts enligt beslutad uppdragsbeskrivning som innefattar 

exempelvis snöröjning och lövsopning. Utöver säsongsrelaterad drift innefattar ansvaret även att 

upprätthålla jämn beläggning, tydlig skyltning och linjemarkering. Underhållsasfaltering 

finansieras genom investeringsbudget. För att möjliggöra en jämn driftsstandard krävs utökade 

driftsmedel.  

 

 

  

 
4 GCM-handboken 
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Åtgärdsbehov 
Saknade länkar 
Platsinventeringarna har utgått ifrån utpekade centrumnoder i Framtidsplan 2050 samt större 

allmänna målpunkter såsom skolor, förskolor, busshållplatser med fler än 20 på- och avstigande 

per dygn. I kartan nedan syns identifierade behov av komplettering. En beskrivning av 

numrerade åtgärder finns listade i avsnitt Handlingsplan på s. 24–25. En del behov har 

identifierats men inte inkluderats i kartan då de redan finns utpekade i cykelplan eller ingår i 

pågående detaljplaner och projekt. En karta som redovisar en sammanställning av gångplanens 

och cykelplanens åtgärdsförslag finns i bilaga 2. 

, 
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Separering mellan gångtrafikanter och cyklister 
Längs vissa delar av supercykelstråken är gångtrafikanter separerade från cyklister genom 

linjemarkering eller skillnad i beläggning. Andra sträckor är gemensam gång- och cykelväg. 

Utifrån tidigare nämnda principer har en bedömning gjorts av var separering saknas. Gröna linjer 

avser sträckor där separering finns idag. Röda linjer avser sträckor där separering saknas idag men 

där behovet bedömts litet på grund av lågt trafikflöde eller låg andel gångtrafikanter. Gula linjer 

är de sträckor där separering saknas idag men där högre flöden motiverar en separering av gående 

och cyklister.  
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Gång- och cykeltunnlar 
En inventering av gång- och cykeltunnlar i Halmstad tätort har genomförts. På plats har 

bedömning gjorts av siktförhållanden, belysning, tillfarternas lutning och linjeföring samt 

separering av gångtrafikanter och cyklister. Även tunnlarnas bredd och höjd har sammanställts. I 

kartan nedan redovisas inventeringens resultat. Gröna punkter markerar de tunnlar som inte 

behöver åtgärdas. Gula punkter avser tunnlar där linjemålning och andra mindre åtgärder kan 

förbättra trafiksäkerheten. Röda punkter är tunnlar som kräver vidare utredning då en omfattande 

åtgärd eller ombyggnad krävs för att uppnå fullgod standard. 
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Övergångsställen och passager 
En inventering och utvärdering har gjorts av befintliga övergångsställen och passager i centrala 

Halmstad. Bedömningen är att det krävs minst 50 procents synlighet av linjemålning eller 

vägmarkering oavsett typ av slitage, för att säkerställa tillräcklig tydlighet i trafiken. Nedan till 

vänster syns ett övergångsställe i gott skick. Till höger syns ett övergångsställe i behov av målning 

för att uppnå fullgod standard.  

   
  

I kartan nedan visas övergångsställen i behov av målning. Tillsammans med gatudriften ska en 

handlingsplan för inventering och underhåll av vägmarkering tas fram.  

 

Kartläggning av gångnätet 
Ett samlat kartlager för gångnätet ska tas fram som visar samtliga sträckor där gångtrafikanter går 

separerat från motortrafik. Kartlagret ska finnas tillgängligt på både den interna och den publika 

kartan och ska innefatta trottoarer, gc-vägar och gångstigar.  
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Hjärtliga stråk 
Med syfte att lyfta fram gång som trafikslag föreslås ett antal prioriterade stråk, Hjärtliga stråk. 

Hjärtliga stråk kan jämföras med supercykelstråken i den mån att standarden ska vara särskilt hög 

och underhåll prioriteras på dessa stråk. För gångtrafikanter är inte alltid den kortaste vägen från 

A till B den mest attraktiva. Hjärtliga stråk ska vara tydliga, synliga och inbjudande och erbjuda 

följande kvaliteter: 

• Trygghet 

• Bekvämlighet 

• Attraktivitet 

• Lekfullhet 

• Belysning 

• Sittplatser 

• Skugga & växtlighet 

 

Utöver dessa kvaliteter ska de Hjärtliga stråken erbjuda en upplevelserik promenad för 

halmstadbor och besökare, oavsett ålder och funktionsförmågor. Kommunens plan för 

transportsystemet fastställer att attraktiva gångstråk bör skapas från centrumnära 

parkeringsanläggningar till stadskärnan. I planeringen av de Hjärtliga stråken har detta beaktats 

och gångvägarna till våra centrumnära parkeringar har inkluderats i de Hjärtliga stråken.  

I de första föreslagna stråken ingår två delsträckor som klassas som viktiga skolvägar, Långgatan 

och Flygaregatan. På dessa sträckor ska barnen vara i fokus och utformningen ska vara lekfull 

och bjuda in till aktivitet. Inspirationen till denna inriktning kommer från Helsingborgs lekstråk5 

och Umeås projekt ”Rörelserika skolvägar”6. En omgestaltning av Långgatan och dess 

förlängning fram till Wrangelsgatan föreslås bli Halmstads kommuns pilotprojekt för ett hjärtligt 

stråk med lekfulla inslag.  Det förslag som redovisas i detta kapitel kan i ett projekteringsskede 

utvecklas i dialog med Nyhemsskolans elever. Vår ambition är att på sikt utveckla liknande stråk 

även i anslutning till andra grundskolor i kommunen, i samråd med arbetsgruppen Säkra 

Skolvägar och elever och personal på varje aktuell skola. 

I det pågående arbetet med Fördjupad översiktsplan för centrum (ej beslutad) föreslås ett antal 
kopplingar för att skapa starka sammanhängande stråk från centrum vidare mot stadsdelarna i 
såväl öst-västlig som nord-sydlig riktning. I framtagandet av de hjärtliga stråken har en del av 
dessa kopplingar tagits med. På sikt är ambitionen att utveckla de hjärtliga stråken och inkludera 
fler av dessa kopplingar i takt med att staden växer.  

 

Skyltning och vägledning 
Hjärtliga stråken ska vara tydligt skyltade för att vägleda gångtrafikanter utmed stråken. 

Skyltprofil ska tas fram i samråd med kommunikationsavdelningen samt kollegor på 

 
5 H22CityExpo lekstråk mellan Drottninghög och Fredriksdal. Läs mer här 
6 Change the game - Rörelserika skolvägar. Läs mer här  

https://www.h22cityexpo.se/program/lek-dig-fram-langs-det-nya-lekstraket
https://change-the-game.se/rorelserika-skolvagar-nytt-pilotprojekt/
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Kulturförvaltningen. Skyltning i form av kulturhistorisk information, bidrar till upplevelser längs 

med gångstråken. En budget på 10 000 kr årligen bör avsättas för sådana skyltar.   

Implementeringen av Hjärtliga stråk föreslås utföras i paket enligt indelningarna i kartorna nedan, 

detta för att underlätta skyltning och vägledning men även för att förenkla driftplanering av dessa 

stråk. Vidare föreslås att åtgärder för att lyfta gångstråken tydligt kommuniceras utåt, både via 

hemsidan och genom information på plats i anslutning till genomförandet av varje åtgärd. 

Utformnings- och driftstandard 
Hjärtliga stråk ska hålla en särskilt hög standard för att möjliggöra en upplevelserik och bekväm 

promenad. Gångtrafikanter hittar till de Hjärtliga stråken med hjälp av tydlig skyltning och 

vägledning, men i övrigt är det standarden och inte detaljutformningen som är gemensam för de 

Hjärtliga stråken. Stråkens upplevelsevärde höjs genom att varje delsträcka anpassas till sin 

omgivning – en skolväg kan ha lekfulla inslag som bjuder in till aktivitet och rörelse, medan 

exempelvis en sträcka utmed Kulturstråk Nissan bjuder in till en längre vilopaus, med 

picknickplatser intill vattnet och flera kulturupplevelser i form av konst och arkitektur. 

Sittplatser 
Sittplatser med ryggstöd och armstöd ska finnas ungefär var 100:e meter längs de Hjärtliga 

stråken. Sittplatserna ska kompletteras med picknickbord eller sidobord med jämna mellanrum, 

avståndet får anpassas efter områdets karaktär och besöksfrekvens. Sittplatserna kan placeras på 

soliga platser såväl som på platser med möjlighet till skugga från träd eller annan växtlighet. 

Sittplatserna ska placeras på hårdgjord yta, utanför gångbanan. I anslutning till sittplatsen ska det 

finnas plats för rullstol eller parkering av rullator eller barnvagn på ett sätt så de inte utgör ett 

hinder för passerande.  

Vegetation 
Utsmyckning i form av säsongsvarierande växtlighet ska finnas 

utmed de Hjärtliga stråken. Växtlighet kan med fördel placeras 

i anslutning till sittplatserna och vara omslutna och skyddade av 

stadens egentillverkade hjärtstaket. Men det är viktigt att 

vegetationen inte blir för högvuxen eller ogenomsiktlig, då 

detta kan påverka den upplevda tryggheten.  

Belysning 
Längs Hjärtliga stråk finns belysning med jämn ljusbild och tillförlitlig funktion. På utvalda 

platser kan effekt- och stämningsbelysning eller tillfälliga ljusinstallationer bidra till platsens 

karaktär. Släckt eller trasig belysning ska åtgärdas skyndsamt.  

Renhållning 
Papperskorgar ska finnas i närheten av, men inte alldeles intill, sittplatserna. Hög 

renhållningsstandard innebär även att sittplatsernas skick (såväl som övrig utrustning utmed de 

Hjärtliga stråken) ska ses över minst två gånger per år. För att maskiner ska kunna användas vid 

papperskorgstömning krävs 2,5 meters bredd på gångvägen.  
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Konst 
Genom att tillföra offentlig konst utmed de Hjärtliga stråken kan vi öka särdrag och 

upplevelsevärde. Ett unikt och platsspecifikt konstverk kan till exempel vara lekfullt, 

tankeväckande eller bjuda in till kontemplation och på så sätt aktivera stråken och fungera som 

orienteringspunkter.  

 

Vid uppförandet av ny konstnärlig gestaltning kan stråken prioriteras i det långsiktiga arbetet med 

permanent offentlig konst. Det sker idag i första hand vid byggnation eller infrastruktursatsningar 

där konsten kan integreras i helheten. 

 

Ett annat sätt att lyfta de Hjärtliga stråken är tillfälliga konstprojekt. Då konstnärer ges möjlighet 

att under kortare tid uppföra ett konstverk ställs inte samma krav som vid uppförande av 

permanent konst och mer oväntade uttryck kan ta plats i den offentliga miljön. Med varierande 

och nya upplevelser kan halmstadsbor och besökare lockas till stråken. För att säkerställa 

regelbunden genomförande av tillfälliga konstprojekt bör utrymme finnas i den årliga budgeten 

för de Hjärtliga stråken, cirka 50 000 kr. 

Vattenposter 
Utmed delar av de Hjärtliga stråken kan vattenposter vara ett uppskattat inslag, så att 

gångtrafikanter kan fylla på vattenflaskan och hunden kan få släcka törsten under promenaden. 

Beroende på placering och täthet kan en del av posterna vara säsongsbetonade, det vill säga att de 

endast finns utplacerade under sommarmånaderna.  

Höst- och vinterunderhåll 
I dagsläget sker årstidsbaserat underhåll såsom vårsopning, snöröjning och halkbekämpning längs 

kombinerade gång- och cykelbanor. Supercykelstråken har högsta prioritet medan lokalnätet har 

lägst prioritet. Vid trottoarer vid fastighet ligger driftsansvaret på fastighetsägaren. Längs de 

Hjärtliga stråken ska årstidsbaserat underhåll prioriteras likt supercykelstråken. Drift för de 

Hjärtliga stråken ska finansieras av en driftsbudget. En utökad drift ställer också krav på utökad 

driftsbudget. Att upprätthålla föreslagen standard på de Hjärtliga stråken kräver uppskattningsvis 

150 000 kr/kilometer per år, jämfört med cirka 50 000 kr/kilometer per år för en vanlig gång- 

och cykelväg. Föreslagna sträckor i de Hjärtliga stråken uppgår till omkring 10 kilometer. 

Beloppet är uppskattat utifrån att stråket kan driftas sammanhängande med maskin.   
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Föreslagna stråk 
Nedan redovisas de Hjärtliga stråkens sträckning med några nedslag med föreslagna åtgärder.  
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Ett lekfullt stråk – pilotprojektet Långgatan till Wrangelsgatan 
I gångplanen ingår ett pilotprojekt för de Hjärtliga stråken med fokus på lekfullhet och 

rörelseglädje. Det lekfulla stråket omfattar sträckan från gc-tunnel Wrangelsgatan i anslutning till 

Linehedsskolan, via parkstråk mellan Odalvägen och Slåttervägen samt hela Långgatan från Östra 

lyckan till Föreningsgatan. Sträckan har valts ut dels för att den kan sammankoppla flera 

målpunkter såsom skola, park och lekplatser, dels då befintlig infrastruktur möjliggör ett 

sammanhängande, tydligt och tryggt stråk. 

Nuläge 
Efter gc-tunneln vid Wrangelsgatan finns ett parkstråk bestående av gräsytor, storvuxna äldre 

träd men även en del nyplanterade träd. Parken är eftersatt avseende underhåll och i behov av 

förnyelse av asfalterade gångbanor, belysning och utrustning. Det finns få upplevelsevärden, få 

sittplatser och inga aktivitetsytor. Östra Lyckan, en trafikerad gata, är en otrygg barriär mellan 

parken och Långgatan. 
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Den södra delen av Långgatan är biltrafikerad och gatuparkering finns i båda riktningar. Längs 

ena sidan finns en gång- och cykelbana medan andra sidan endast har trottoar. I anslutning till 

gatan finns bostäder, vårdcentral och Martin Luthers kyrka med storvuxna träd. 

  

Den norra delen av Långgatan är en före detta bussgata. Gatan är, likt namnet antyder, en lång 

hårdgjord sträcka. Den befintliga gångbanan är tre meter bred och separeras med hjälp av en 

gräsremsa från en fyra meter bred cykelbana. Längs sträckan saknas sittplatser och andra 

upplevelsevärden. I anslutning till norra Långgatan finns bostäder, Nyhems centrum, 

Nyhemsskolan, äldreboende och mindre park.  
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Förslag 
Syftet med pilotprojektet är att visa hur lösryckta gångstråk och vistelseytor kan knytas ihop till 

ett sammanhang. I förslaget förnyas och breddas gångbanor och gångstråk kompletteras med 

lekfulla inslag, sittplatser och plantering av träd och annan vegetation. Förslaget som presenteras 

är ej utformat i detalj utan ska ses som en första idé och vision för hur stråket kan utformas. 

Referensbilder från liknande projekt i Helsingborg är kopplade till de olika platserna för att ge 

läsaren en förståelse för hur stråket kan utvecklas. Platser markerade med gult är platser som kan 

vara avsedda för lek- och aktivitetsytor. Kostnaden för pilotprojektet uppskattas till 2 miljoner 

kronor. 
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Parken Odalvägen/Slåttervägen 
Med ganska små insatser kan parken mellan Odalvägen och Slåttervägen bli en stor tillgång i östra 

Halmstad, både som park att vistas i och som en del i stråket mot centrum. Föreslagna åtgärder 

omfattar ny asfaltsbeläggning av gångbanor samt breddning av dessa från idag cirka 1,5 meter till 

2,5 meters bredd. Andra åtgärder som förslås är ny belysning, ny parkutrustning såsom 

parksoffor, bord och papperskorgar. Det ska finnas en tydlig skyltning av stråket. Lekfulla och 

tillgänglighetanpassade aktivitetsinslag ska placeras längs vägen.  
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Södra Långgatan 
Från parken leds gående med hjälp av skyltning, markmålning och andra förtydligande åtgärder 

över den trafikerade Östra Lyckan till första och södra delen av Långgatan. Gångbanan längs 

Martin Luther kyrkan breddas till 2 meter och konsekvenserna blir att ett par parkeringsplatser 

försvinner längs denna sträcka. På denna del av gångbanan och fram till norra delen av Långgatan 

(före detta bussgatan) kan de lekfulla inslagen bestå av markmålning eller lekskulpturer hängandes 

i träden då denna passage är ganska trång och smal. Del av gångbanan mellan Mårtenshusgatan 

och Abc-gatan är idag endast 1,5 meter bred men är svår att bredda på grund av befintliga träd. 
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Norra Långgatan 
Längs den före detta bussgatan föreslås borttagning av kantsten på hela sträckan och minskning 

av bredd på cykelväg från 4 meter till 3 meter. Planteringsytor breddas till 2 meter och består av 

smalkroniga träd samt underplantering av buskar och perenner för att få in mer volym och 

växtlighet längs sträckan. Gångbanans bredd blir oförändrad. Ytorna mellan planteringsytor kan 

fyllas med olika aktiviteter och lekfulla inslag samt sittplatser och bord. Belysning byts till 

rundstrålande belysning för att skapa jämn och trygg ljusbild. Den befintliga parken i anslutning 

till Nyhemsskolan kan användas som aktivitetsyta med lekfulla inslag. 
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Handlingsplan 
Här nedan redovisas en kostnadsuppskattning för samtliga åtgärder med prio 1- eller 2-klassning, 

samt en sammanställning av åtgärder med prio 3-klassning. Priserna är baserade på förvaltningens 

nyckeltal för exploateringsprojekt och ger endast en ungefärlig prisbild för varje åtgärd 

 Plats Åtgärd Prio Budget 

1 Fogdegatan-Karl XI:s 
väg 

Tydliggöra upphöjda gc-passager med hjälp av 
skyltning och linjemarkering 

1 100 

2 Stenalyckan 
verksamhetsområde 

Gångkoppling mellan verksamheter och 
busshållplats, tillgänglighetsanpassning 

1 5 000 

3 Karl Ivarssons gata Säker skolväg, hastighetssäkra passager 
utmed sträckan 

1 600 

4 Gångstig till 
Sofiebergsskolan 

Säker skolväg, parkbelysning (ca 260 m) 1 180 

5 Sofiebergsskolan Säker skolväg, Ny belyst anslutning till befintlig 
gångstig 

1  200  

6 Gamla Nissastigen Koppla ihop målpunkt centrum-skola genom ny 
gc-väg samt hastighetssäkrat övergångsställe 

 2 200 
 

7 Viktoriagatan Koppla ihop målpunkt centrum-skola genom ny 
gc-väg 

1 1 500 

8 Fyllingevägen Tydliggöra upphöjd passage med hjälp av 
skyltning och linjemarkering 

1 50 

9 Radhusvägen Säker skolväg, gångbana utmed skolan 1 500 

10 Andersbergsringen Hastighetssäkra passage till gc-tunnel 1 200 

11 Gc-tunnlar Samlad beställning, linjemarkering och 
symboler i gc-tunnlar 

1 30 

12 Superstråken Samlad beställning, separera gångtrafikanter 
och cyklister på supercykelstråk 

1 100 

13 Klammerdammsgatan Separera gångtrafikanter från cyklister 1 Särskild 
utredning 

14 Storgatan + Norre 
port 

Separera gångtrafikanter från cyklister 1 Särskild 
utredning 

15 Storgatan Tydliggöra stråk mot centrum 1 Särskild 
utredning 

16 Fyllingevägen Gc-väg till busshållplats Fyllingevägen 2 780 

17 Kistingevägen Koppla Kistingevägen till busshållplats Fyllinge 2 100 

18 Fyllingevägen Hastighetssäkrad passage som kopplar ny gc-
väg till busshållplats Fyllingevägen 

2 300 

19 Nordalavägen Komplettera och binda ihop gc-nätet 2 5 000 
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20 Gångstråk bakom 
Bäckagårdsskolan 

Belysning på gångstråk 2 250 

21 Gångväg genom park 
i Rotorp 

Förbättra beläggning på gångbana, för bättre 
tillgänglighet  

2 200 

22 Gamletullsgatan Tydliggöra längsgående och tvärgående 
passager utmed sträckan 

2 1 100 

23 Västra 
vägen/Elvavägen, 
Trönninge 

Trafikseparera utmed sträckan, 
tillgänglighetsanpassning 

2 2 600 

24 Göteborgsvägen Koppla ihop gångvägar 2 400 

25 Gc bakom Kärlekens 
pizzeria 

Koppla ihop och synliggöra gc-väg 2 90 

26 Västergårdsvägen Säker skolväg, ny gc-väg 2 2 000 

27 Broavägen, Getinge Säker skolväg, tydlig passage (Trafikverkets 
väg) 

2 50 

28 Gathenhjelmsvägen Separera oskyddade trafikanter från bilar 3   

29 Gamla banvallen, 
Getinge 

Färdigställa rekreationsstråk 3   

30 Bussgata vid 
Bäckagårdsskolan 

Säker skolväg, se över säkerhet kring 
bussficka 

3   

31 Nissastigen, Kärleken Standardhöjning gc 3   

32 Årniltsvägen, 
Oskarström 

Standardhöjning gc 3   

33 Gula briggens gata Säkra anslutningen till planerad gc-bro 3   

34 Bredgatan Skapa anslutning till kommande gc-bro 3   

35 Tegelbruket, från 
busshållplats till torg 

Koppla ihop målpunkter 3   

36 Tegelbruket, från gc-
väg till torg 

Koppla ihop målpunkter 3    

37 Pilotprojekt 
Långgatan 

Genomförande av förslag till lekfullt stråk  2 000 
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Bilaga 1 - Trafikräkning – gång/cykel 
Trafikräkningar för gångtrafikanter och cyklister genomfördes av Trafikia under fyra dygn i april 

2022. I dokumentet är utvalda delar av resultatet sammanställt. För att se ursprungsmaterialet se i 

mapp: G:\TFF-Infra-Lokal\Trafik\Trafikmiljöingenjör\3_Trafikräkningar\3 Trafikräkning gång 

cykel\Centrum april 2022   

Mätmetod: Videosensorer (M) 

Start: 2022-04-22 00:00 (fredag) 

Stop: 2022-04-25 24:00 (måndag) 
 

 

Felkällor 
På Skolgatan är endast gångtrafikanter räknade. Räknaren vid Slottsbrons södra sida var ur 

funktion under måndagen 25/4.   
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Bilaga 2 – Sammanställning av åtgärder i 
gångplan och cykelplan 

 



Tjänsteskrivelse 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-10-28 
TFN 2021/00150 

Halmstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 1(3) 

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Halmstad 2:16 m.fl. 
SÖDRA INFARTEN, etapp 2. Dnr KS 2017/00527. 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till granskningsyttrande över detaljplan för del

av Halmstad 2:16 m.fl. Södra infarten, etapp 2, daterat 2022-10-28.
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har remitterat granskningshandling för detaljplan för del 
av Halmstad 2:16 m.fl. SÖDRA INFARTEN, etapp 2, till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Halmstad genom 
att koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen. Syftet är även att koppla ihop befintliga och planerade 
verksamhetsområden i sydöstra Halmstad, att avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods, samt 
att motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden för gående och 
cyklister. Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen är positiv till planen men föreslår att nämnden önskar ett tydligt 
ställningstagande gällande gång- och cykeltrafikanters behov, barnperspektivet då barn kommer att 
trafikera området samt gestaltning av grönområden.    

Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen.  
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Södra infarten har funnits med i kommunens översiktliga strategiska planering sedan 1990-talet. 
Planområdet ligger i Halmstads sydöstra delar, ungefär två kilometer från centrala Halmstad. 
Detaljplanen omfattar drygt 15 hektar.  Planområdet sträcker sig i nordvästlig-sydöstlig riktning. 
Planområdets sydöstra del avgränsas av området Västervall, verksamhetsområdet Vilhelmsfält och 
järnvägsspåret (”dieselspåret”) norr om Västkustbanan. Planområdets sydöstra del angränsar ungefär 
vid Montörgatans förlängning mot sydväst, till detaljplan för Södra infartens etapp 1. Planområdets 
nordvästra del avgränsas ungefär av området Måsen, hamnområdet, godsbangården och verksamhets-
området Larsfrid. 

Ärende TFN 2021/00150 

Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
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2005 fick byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Södra infarten. Efter genomfört 
programsamråd beslutade byggnadsnämnden 2007 att överlämna förslag till programsamråds-
redogörelse samt tilläggsstudier till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade därefter 
att godkänna planprogrammet med de revideringar och kompletteringar som tilläggsstudierna pekade 
på och gav byggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta planarbetet. Planförslaget var ute på samråd 2008. 
Arbetet med Södra infarten stannade av under en tid men 2014 kom ett beslut av planuppdrag från 
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) för etapp 1. Detaljplanen för etapp 1 antogs av 
kommunfullmäktige 2017 och planen vann laga kraft i juni 2018. 2017 tog KSU beslut om planuppdrag 
för Södra infarten etapp 2 och 2020 beslutades om samråd. Nu är detaljplanen aktuell för 
granskningsskedet. 

Analys 

Analys av förslaget 
Detaljplanen skapar förutsättningar för utveckling av Halmstads transportnät och bidrar till att stärka 
Östra strandens funktion som en viktig målpunkt i kommunen. Nya förutsättningar skapas för järnväg-, 
gods- och biltrafik samt för gång- och cykeltrafik.  

För att Halmstad ska kunna växa i en hållbar riktning är det viktigt att möjliggöra för att invånarna på 
ett trevligt och enkelt sätt kan färdas med cykel och till fots i staden. Det är därför viktigt att 
kommunen i en detaljplan som denna bevakar gåendes och cyklisters intressen och att de åtgärder som 
berör de oskyddade trafikanterna har en hög prioritet. Då detaljplanen möjliggör en ny förbindelse till 
Östra stranden så förutsätts att barn och unga kommer trafikera området. Det är därför av yttersta vikt 
att barnperspektivet beaktas i planarbetet och implementeringen av detaljplanen. 

Släntlutningarna har mellan samrådsskedet och granskningen till viss del flackats ut men även i 
detaljplaneområdets norra delar delvis blivit brantare. Det är viktigt att beakta att detta kommer 
innebära vissa svårigheter och merkostnader för driften av planområdet. I planarbetet har en 
Gestaltnings-PM tagits fram som anger inriktning och åtgärder för grönområdena. I planbeskrivningen 
under Planförslag och konsekvenser står inget angivet om detta gestaltnings-PM och vilka åtgärder som 
avses. Det är viktigt att det hänvisas till detta PM och att det även sammanfattas vilka åtgärder som 
avses för de olika delarna i planbeskrivningen.  

Risken är stor att vissa landskapsåtgärder samt gång- och cykelåtgärder prioriteras bort under 
utförandefasen om kostnaderna för projektet i sin helhet sticker iväg.  

Hållbarhetsanalys 
Detaljplanens hållbarhets- och miljöpåverkan analyseras inom ramen för detaljplanearbetet. Ingen 
fördjupad hållbarhetsanalys behöver göras i samband med teknik- och fritidsnämndens yttrande. 

Ärendets beslutsgång 
- Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
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- Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag 
1. Granskning: Detaljplan för del av Halmstad 2:16 m.fl. SÖDRA INFARTEN, etapp 2. Dnr KS

2017/00527 med tillhörande handlingar.
2. Granskningsyttrande: Detaljplan för del av Halmstad 2:16 m.fl. SÖDRA INFARTEN, etapp 2. Dnr

KS 2017/00527, förvaltningens förslag till yttrande.

Information om beslutet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marie Leandersson, förvaltningschef 
Anneli Johansson, enhetschef, trafikenheten 
Marik Alwerud, handläggare, trafikmiljöingenjör 



Yttrande 
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Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad Sida 1(1) 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se

Granskningsyttrande: Detaljplan för del av Halmstad 2:16 m.fl. 
SÖDRA INFARTEN, etapp 2. Dnr KS 2017/00527. 

Södra infarten har funnits med i kommunens strategiska översiktsplanering sedan 1990-talet. 
Detaljplanen skapar förutsättningar för att förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Halmstad 
genom att koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen. Detaljplanen möjliggör att Laholmsvägen kan 
avlastas från trafik och farligt gods och även att befintliga och planerade verksamhetsområden i 
sydöstra Halmstad kan kopplas ihop. Detaljplanen motverkar även Västkustbanans barriäreffekt och 
skapar förutsättningar för att stärka Östra strandens funktion som en viktig målpunkt i kommunen.  
För att Halmstad ska kunna växa i en hållbar riktning är det viktigt att möjliggöra för att invånarna på 
ett trevligt och enkelt sätt kan färdas med cykel och till fots i staden. Det är därför viktigt att 
kommunen i en detaljplan som denna bevakar gåendes och cyklisters intressen och att de åtgärder som 
berör de oskyddade trafikanterna har hög prioritet. Då detaljplanen möjliggör en ny förbindelse till 
Östra stranden förutsätts att barn och unga kommer trafikera området. Det är därför av yttersta vikt att 
barnperspektivet beaktas i planarbetet och implementeringen av detaljplanen. 

Släntlutningarna har mellan samrådsskedet och granskningen till viss del flackats ut men i 
detaljplaneområdets norra delar delvis blivit brantare. Det är viktigt att beakta att detta kommer 
innebära vissa svårigheter och merkostnader för driften av området. I planarbetet har en Gestaltnings-
PM tagits fram som anger inriktning och åtgärder för grönområdena. I planbeskrivningen under 
Planförslag och konsekvenser står inget angivet om detta Gestaltnings-PM och vilka åtgärder som 
avses. Det är viktigt att det hänvisas till detta PM i planbeskrivningen och att det även sammanfattas 
vilka landskapsåtgärder som avses för de olika delarna i planbeskrivningen.  

Teknik- och fritidsnämnden ser risker att vissa landskapsåtgärder samt gång- och cykelåtgärder 
prioriteras bort under utförandefasen om kostnaderna för projektet i sin helhet ökar kraftigt.  

Teknik- och fritidsnämnden 

Håkan Björklund, ordförande 
Marie Leandersson, förvaltningschef 
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användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats, plan- och bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

VägVÄG

Väg(VÄG)

NaturområdeNATUR

Skyddsvall mot buller och farligt gods.SKYDD1

Kvartersmark , plan- och bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tekniska anläggningarE

IndustriJ

JärnvägT1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

bro1 Bro för väg-, gång- och cykeltrafik med lägsta höjd +11,7 meter och
högsta höjd +25,0 meter får anordnas., plan- och bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

vall1 +0,0 Vall med en angiven höjd i meter över nollplanet ska uppföras, plan-
och bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud, plan- och bygglagen, 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

vändplan1 Vändplan, plan- och bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Dike1 Dike ska finnas mot nordost utmed vägens nordöstra sida, plan- och
bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd1 Skydd i form av förstärkt vägräcke (H4) ska finnas mot nordost
utmed vägens nordöstra sida, plan- och bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd2 Skydd i form av förstärkt vägräcke (H4) ska finnas mot söder utmed
vägens södra sida, plan- och bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd3 Skydd i form av förstärkt vägräcke (H4) ska finnas mot sydost
utmed vägens sydöstra sida, plan- och bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Placering
plac1 Gatans sydvästra kant ska placeras minst 10 m från närmaste

järnvägsspårs spårmitt, plan- och bygglagen, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom
användningsområdet, plan- och bygglagen, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad, plan- och bygglagen, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns, plan- och

bygglagen, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Lägsta färdigt golvnivå är +4,0 meter, plan- och bygglagen, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

12 Högsta nockhöjd i meter, plan- och bygglagen, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Fasad, dörrar och fönster som vetter mot sydväst ska motsvara

lägst brandteknisk klass EI 30

Luftintag ska placeras så långt åt nordost som möjligt

Entré/lastintag etc. får inte riktas mot sydväst

Utrymningsväg åt nordost ska finnas, plan- och bygglagen, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Upplag får inte anordnas, plan- och bygglagen, 4 kap. 10 §

n2 Parkering får anordnas, plan- och bygglagen, 4 kap. 13 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud, plan- och bygglagen, 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats, plan- och bygglagen, 4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft, plan- och bygglagen, 4 kap. 21
§

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, plan- och

bygglagen, 4 kap. 6 §
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GRANSKNINGSYTTRANDE 

Diarienr: Datum: 
KS 2017/00527 2022-09-19 

Remissinstanser enligt sändlistan 

Granskning för detaljplan gällande del av Halmstad 2:16 m.fl. 
SÖDRA INFARTEN, etapp 2, Halmstad 

Remisstid:  19 september – 21 oktober 2022 
Handläggare:
Tel: 035-13 70 00 (Halmstad Direkt)

Svar senast: 21 oktober 

Förslaget har godkänts för granskning av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
Den 6 september 2022. 

OBS!     
Planförslag med tillhörande underlag finns att hämta på kommunens hemsida: 
www.halmstad.se/Detaljplaner 

S Svar ska vara inlämnat senast den 21 oktober 2022 till kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 
Halmstad. 

Om svar skickas med e-post: 
Välj ”Diarium KS” om ni har Outlook 
Övriga sänder e-posten till ”kommunstyrelsen@halmstad.se” 

□ har inget att erinra mot föreslagen åtgärd
□ erinran enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet)

Ort: Datum: 

Namn: Telefon: 

Namnförtydligande: Förvaltning/Bolag: 

http://www.halmstad.se/Detaljplaner


Tjänsteskrivelse 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-11-02 
TFN 2020/00245 

Halmstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 1(2) 

Granskningsyttrande: Detaljplan för del av Breared 2:15 m.fl. Dnr KS 
2016/00384. 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till granskningsyttrande över detaljplan för del

av Breared 2:15 m.fl. Dnr KS 2016/00384, daterat 2022-11-02.
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har remitterat granskningshandling för detaljplan för del 
av Breared 2:15 m.fl. till teknik- och fritidsnämnden för yttrande. 
Detaljplanen möjliggör för som mest 23 nya bostäder i Simlångsdalen. Tomterna föreslås vara mer 
generösa i storlek för att bibehålla området luftigt och grönt. Två infartsvägar planeras till området och 
gång- och cykelkopplingar föreslås i planområdet samt i öster mot skolan. I söder planläggs befintligt 
cykelstråk för ändamålet. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen är i huvudsak positiv till detaljplanen men föreslår att teknik- och 
fritidsnämnden önskar ett ställningstagande för hur gång- och cykelkopplingar utanför planområdet ska 
hanteras samt hur konflikter mellan backande bilister och cyklister ska hanteras när planen saknar 
vändplats i öster mot cykelkopplingen.  

Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2016-08-23 KSU § 174 att ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i detaljplan pröva bostäder på del av Breared 2:15 m.fl. 
fastigheter i Simlångsdalen. Planområdet är beläget centralt i Simlångsdalen. Området avgränsas i väster 
av befintlig småhusbebyggelse, i norr av villabebyggelse och hyresbostäder som ägs av HFAB, och i 
söder av banvallsleden. I öster avgränsas planområdet av fastighetsgränsen för Breared 2:15. 
Planområdet omfattar cirka 4,5 hektar.  
Fastigheterna som berörs är Breared 2:10, samt delar av fastigheter Breared 2:15, 2:33 och 2:9 som 
ingår i planområdet som ägs av Halmstads kommun. De privata fastigheterna Breared 2:24, 2:25, 2:26 
och 2:7 som tidigare ingick i planområdet har utgått efter genomfört samråd. 

Ärende TFN 2020/00245 

Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden  
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 



Tjänsteskrivelse 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-11-02 
TFN 2020/00245 

Halmstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 2(2) 

Analys 

Analys av förslaget 
Detaljplanen möjliggör för upp till 23 nya bostäder i Simlångsdalen, beroende på 
om det endast uppförs villabebyggelse eller om det i norra delen uppförs par- eller radhus. Tomterna är 
generöst tilltagna för att bibehålla en luftig och grön karaktär i området. Två infartsvägar planeras till 
området via Backens väg och Stugulandet. Gång- och cykelkopplingar föreslås centralt i planområdet 
samt i öster mot skolan. I söder ansluter planområdet till cykelleden Banvallsleden.  

Öster om planen planeras en cykelväg till skolan som inte har inkluderats i planområdet. Det finns alltid 
en risk att åtgärder utanför området förhandlas bort i de fall kostanden för projektet i övrigt drar iväg.  
Denna cykelväg ansluter även till en gata utan vändmöjlighet vilket riskerar att leda till att det uppstår 
konflikter mellan cyklister och backande bilister. Då cykelvägen knyter ihop det nya bostadsområdet 
och skolan är det högst sannolikt att den kommer användas av barn vilket gör det ännu mer olämpligt 
att ha backande trafik på den berörda punkten.   

Hållbarhetsanalys 
Detaljplanens hållbarhets- och miljöpåverkan analyseras inom detaljplanearbetet. Ingen fördjupad 
hållbarhetsanalys behöver göras i samband med teknik- och fritidsnämndens yttrande. 

Ärendets beslutsgång 
- Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
- Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag 
1. Granskning: Detaljplan för del av Breared 2:15 m.fl. Dnr KS 2016/00384, med tillhörande

handlingar.
2. Granskningsyttrande: Detaljplan för del av Breared 2:15 m.fl. Dnr KS 2016/00384, förvaltningens

förslag till yttrande.

Information om beslutet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marie Leandersson, förvaltningschef 
Anneli Johansson, enhetschef trafikenheten 
Marik Alwerud, handläggare, trafikmiljöingenjör 



Yttrande 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-11-02 
TFN 2020/00245 

Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad Sida 1(1) 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se

Granskningsyttrande: Detaljplan för del av Breared 2:15 m.fl. 
Dnr KS 2016/00384. 

Detaljplanen möjliggör för upp till 23 nya bostäder i Simlångsdalen, beroende på om det endast uppförs 
villabebyggelse eller om det i norra delen uppförs par- eller radhus. Tomterna är generöst tilltagna för 
att bibehålla en luftig och grön karaktär i området. Två infartsvägar planeras till området via Backens 
väg och Stugulandet. Gång- och cykelkopplingar föreslås centralt i planområdet samt i öster mot 
skolan. I söder ansluter planområdet till cykelleden Banvallsleden.  

Öster om detaljplaneområdet planeras en cykelväg till skolan vilken inte har inkluderats i planområdet. 
Det finns alltid en risk att åtgärder utanför området förhandlas bort i de fall kostnaden för projektet i 
övrigt drar iväg.  Denna cykelväg ansluter även till en gata utan vändmöjlighet vilket riskerar att leda till 
att det uppstår konflikter mellan cyklister och backande bilister. Då cykelvägen knyter ihop det nya 
bostadsområdet och skolan är det högst sannolikt att den kommer användas av barn vilket gör det ännu 
mer olämpligt att ha backande trafik på den berörda punkten.   

Teknik- och fritidsnämnden önskar ett ställningstagande för hur gång- och cykelkopplingar utanför 
planområdet ska hanteras samt hur konflikter mellan backande bilister och cyklister ska hanteras när 
planen saknar vändplats i öster mot cykelkopplingen. 

Kostnadsberäkning för utbyggnad allmän platsmark har uppdaterats till 6,7 mnkr. Denna beräkning 
inkluderar inte dagvattenhantering eller nya kostnader för naturområdena.  

Teknik- och fritidsnämnden 

Håkan Björklund, ordförande 
Marie Leandersson, förvaltningschef 
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GRANSKNING 
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HANDLÄGGARE:  

MKB:n och övriga utredningar finns att hämta på hemsidan:  www.halmstad.se/granskning 

Vänliga hälsningar 

Halmstads kommun 
Samhällsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen 
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Grundkarta upprättad den 4 juli 2022

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Beteckningar enligt Handbok Kartografi (HMK-Ka)

del av BREARED 2:15 m.fl

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelledCYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Allmän pumpstation för spillvattenE1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

Damm Damm ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
träd Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden
q-skydd1 Biotopskyddad stenmur ska bevaras,  4 kap. 8 §

q-skydd2 Biotopskyddad stenmur ska bevaras , dock tillåts intrång för gata.
Intrånget får inte vara bredare än 10 meter,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 250 m² per huvudbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 250 m² per fastighet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan för huvudbyggnad,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

5.5 Högsta nockhöjd i meter för komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

22-45 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p3 Garage och carport ska placeras minst 6 meter från allmän
platsmark GATA,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast friliggande hus
f2 Tak ska utformas som sadeltak
f3 Suterränghus tillåts

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b Suterränvåning utförs som vattentät konstruktion

Stängsel och utfart

Utfart för motortrafik får inte finnas,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Strandskydd,  4 kap. 17 §

a Strandskyddet är upphävt.

Skala: 1:1000 (A1)
100 meter9080706040 503020100

Plankarta

KS 2016/00384

GRANSKNINGSHANDLING 
DETALJPLAN FÖR 

DEL AV BREARED 2:15 M FL
SIMLÅNGSDALEN, HALMSTAD

Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret den 13 september 2022

Olof Selldén
Planchef

Violeta Stanic
Planarkitekt

Till planen hör:
Planbeskrivning
Illustrationskarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Miljökonsekvensbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsägarförteckning
Utredningar enligt lista i planbeskrivningen



GRANSKNINGSYTTRANDE 

Diarienr: Datum: 

KS 2016/00384 2022-10-03 

Remissinstanser enligt sändlistan 

Granskning för detaljplan gällande del av BREARED 2:15 m.fl. 
Simlångsdalen, Halmstad. 

 Tel. 072-209 25 93 

Remisstid:  4 oktober -  6 november 2022 
Handläggare: 

Svar senast 6 november 2022

Förslaget har godkänts för granskning av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
den 27 september 2022. 

OBS!
Aktuella detaljplaner finns även på kommunens hemsida: www.halmstad.se/granskning 

 Svar ska vara inlämnat senast den 6 november 2022 till kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 
Halmstad. 

Om svar skickas med e-post: 
Välj ”Diarium KS” om ni har Outlook 
Övriga sänder e-posten till ”kommunstyrelsen@halmstad.se” 

□ har inget att erinra mot föreslagen åtgärd
□ erinran enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet)

Ort: Datum: 

Namn: Telefon: 

Namnförtydligande: Förvaltning/Bolag: 

http://www.halmstad.se/granskning


Tjänsteskrivelse 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-10-31 
TFN 2022/01226 

Halmstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 1(2) 

Samrådsyttrande gällande detaljplan för Vindbryggan 3, Halmstad. 
Dnr KS 2020/00347. 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till samrådsyttrande för detaljplan Vindbryggan 3,
daterat 2022-10-31.
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har remitterad samrådshandling för detaljplan för 
Vindbryggan 3. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet i en utbyggnad på 
innergården. Utbyggnaden rymmer cirka 70 hotellrum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. 

Föreslagen detaljplan innehåller endast kvartersmark. Planförslaget rymmer inga ytor avsedda för 
parkering och behovet av parkering hänvisas till  befintliga parkeringsplatser i närområdet. 

Teknik- och fritidsnämnden vill uppmärksamma att parkeringsfrågan kan komma att lyftas i 
bygglovsskedet då förslaget prövas mot parkeringsnormen. I övrigt har teknik- och fritidsnämnden 
inget att erinra mot föreslagen utveckling av befintlig hotellverksamhet. 

Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Ärendet faller inte ramen för facklig samverkan 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
2019 inkom sökande med begäran om planbesked för att bygga ut befintlig hotellverksamhet på 
fastigheten Vindbryggan 3 med fler rum och lokaler. Åtgärden strider mot gällande detaljplan (1380K-
P257, laga kraft 1952-10-16) avsett byggnadshöjd och antal våningar. För att möjliggöra åtgärderna 
behöver detaljplanen ersättas med en ny detaljplan. 2020 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag 
av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att upprätta detaljplan för fastigheten Vindbryggan 3 i 
centrala Halmstad.  

Analys  

Analys av förslaget 

Ärende TFN 2022/01226 

Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 



Tjänsteskrivelse 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-10-31 
TFN 2022/01226 

Halmstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 2(2) 

Planförslaget innebär en förtätning av fastigheten Vindbryggan 3. En ny hotellbyggnad föreslås i den 
sydvästra delen av fastigheten. Den nya hotellbyggnaden ska rymma cirka 70 hotellrum, 
konferenslokaler och gemensamma utrymmen. 
Planförslaget innehåller endast kvartersmark, ingen allmän platsmark. Förslaget medger inga utpekade 
ytor för bil- och/eller cykelparkering. Enligt planbeskrivningen ska verksamhetens behov av 
bilparkering mötas med parkeringsplatserna i närområdet, däribland det kommunala P-huset 
Svartmunken.  
Utgångspunkten i kommunens beslutade parkeringsnorm är att parkering i första hand ska lösas inom 
den egna fastigheten och för hotellverksamheter ska en särskild utredning avgöra parkeringsbehovet. 
Den nu genomförda utredningen pekar främst ut var det idag går att parkera cykeln eller bilen i centrala 
Halmstad. Mindre uppmärksamhet ägnas åt det befintliga och kommande behovet av parkering. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att nämnden i sitt yttrande uppmärksammar att 
parkeringsfrågan kan komma att lyftas i bygglovsskedet då parkeringsnormen ligger till grund för 
kommunens bygglovsprövning. I övrigt föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att teknik- och 
fritidsnämnden inte har något att erinra mot föreslagen utveckling av befintlig hotellverksamhet. 

Hållbarhetsanalys 
Detaljplanens hållbarhets- och miljöpåverkan analyseras inom detaljplanearbetet. Ingen fördjupad 
hållbarhetsanalys behöver göras i samband med teknik- och fritidsnämndens yttrande. 

Ärendets beslutsgång 
- Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
- Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag 
1. Samråd: Detaljplan för Vindbryggan 3 Dnr KS 2020/00347 med tillhörande handlingar.
2. Samrådsyttrande: Detaljplan för Vindbryggan 3, förvaltningens förslag till yttrande.

Information om beslutet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marie Leandersson, förvaltningschef  
Anneli Johansson, enhetschef, trafikenheten 
Annica Pålsson, handläggare, trafikmiljöingenjör 



Yttrande 
Teknik- och fritidsnämnden 
2022-10-31 
TFN 2022/01226 

Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad Sida 1(1) 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se

Samrådsyttrande gällande detaljplan för Vindbryggan 3, 
Halmstad. Dnr KS 2020/00347. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet, genom utbyggnad av en 
ny hotellbyggnad som rymmer cirka 70 hotellrum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen. 

Planförslaget innehåller endast kvartersmark, ingen allmän platsmark. Förslaget medger inga utpekade 
ytor för bil- och/eller cykelparkering. Enligt planbeskrivningen ska verksamhetens behov av 
bilparkering mötas med parkeringsplatserna i närområdet, däribland det kommunala parkeringshuset 
Svartmunken. Utgångspunkten i kommunens beslutade parkeringsnorm är att parkering i första hand 
ska lösas inom den egna fastigheten. För hotellverksamheter ska en särskild utredning avgöra 
parkeringsbehovet. Den nu genomförda utredningen pekar främst ut var det idag går att parkera cykeln 
eller bilen i centrala Halmstad. Mindre uppmärksamhet ges åt det befintliga och kommande behovet av 
parkering om detaljplanen realiseras.  

Teknik- och fritidsnämnden vill därmed uppmärksamma att parkeringsfrågan kan komma att lyftas 
bygglovsskedet då parkeringsnormen ligger till grund för kommunens bygglovsprövning. I övrigt har 
teknik- och fritidsnämnden inget att erinra mot föreslagen utveckling av befintlig hotellverksamhet. 

Teknik- och fritidsnämnden 

Håkan Björklund, ordförande 
Marie Leandersson, förvaltningschef 
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SAMRÅD 
REMISSTID:  10 oktober – 7 november 2022 
HANDLÄGGARE:  

Utredningar går att hämta från kommunens hemsida. Länk finns i remissbrevet. 

Vänliga hälsningar 

Halmstads kommun 
Samhällsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen 
Besöksadress: Rådhuset, Kyrkogatan 5, Halmstad 
Postadress: Box 153, 301 05 Halmstad 
www.halmstad.se 

www.facebook.com/halmstadskommun 
www.instagram.com/halmstadskommun 

På www.halmstad.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter och 
vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. 

mailto:ann-britt.thorner@halmstad.se
http://www.halmstad.se/
http://www.facebook.com/halmstadskommun
http://www.instagram.com/halmstadskommun
http://www.halmstad.se/personuppgifter


Skala 1:500

Upprättad av Samhällsbyggnadsavdelningen den 12 september 2022

Olof Selldén
Planchef

Malin Johansson
Planarkitekt

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är
tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Kvartersmark

Centrum.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på byggnad är 34 meter över angivet nollplan .

Högsta nockhöjd på byggnad  är 29 meter över angivet nollplan.

Högsta nockhöjd på byggnadsverk är 10 meter över angivet nollplan .

Rivningsförbud

Byggnad får inte rivas.

Skydd av kulturvärden

Fasad mot gatan ska bibehållas avseende grov kvaderhuggen sockelvåning med välvda öppningar,
slätputsade partier kombinerade med tegeldekor och mönstermurade partier samt ankarslut.

Befintlig fasad med välvda öppningar och synligt rött tegel mot gården ska bibehållas.

Innan gårdbyggnaderna demonteras ska de dokumenteras kulturhistoriskt, avseende befintligt
utseende.

Utformning

Vid byte av fönster ska fönster i fasad mot gård vara indelade i sex lufter enligt orginalfönster.

Fasad ska utföras i ett fasadmaterial som anknyter väl till gårdsmiljöns och omkringliggande
bebyggelses röda tegelfasader.
.

Varsamhet

Vid byte av fönster ska ursprungligt utförande vara vägledande. Fönster i gatufasad ska vara
indelade i fyra respektive sex lufter. De övre bågarna i varje fönster ska vara småspröjsade.
Fönsterpartier i sockelvåning ska bibehålla nuvarande indelning.

Takfall mot Norra Vägen ska vara täckt med skiffer. Takfall mot gården ska ha röd falsad plåt.
Befintliga plåttäckta takkupor samt frontespis bibehålls till formen.

VINDBRYGGAN 3
DETALJPLAN FÖR

HALMSTAD

Illustrationskarta

SAMRÅDSHANDLING

Plankarta

Till planen hör:
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
Dagvattenutredning
Geoteknisk utredning
Kulturhistorisk utredningDiarienummer KS 2020/00347

Översiktskarta



SAMRÅDSYTTRANDE 

Diarienr: Datum: 

KS 2020/00347 2022-10-10 

Remissinstanser enligt sändlistan 

Samråd för detaljplan gällande VINDBRYGGAN 3, Halmstad 

Remisstid: 10 oktober – 7 november 2022 
Handläggare:      
Tel: 035-13 70 00 (kommunens växel) 
E-post: 

Svar senast 7 november 2022 

Förslaget har godkänts för samråd av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
Den 27 september 2022.  

Ärendet handläggs med standardförfarande. Det innebär att ett planförslag senare kommer att 
skickas ut för granskning. Det är viktigt att ni meddelar eventuella synpunkter redan nu. 

Kan slutligt yttrande inte avges i tid önskas ett preliminärt yttrande (tjänsteperson, utskott, ej justerat 
protokoll etc). 

Planhandlingar och tillhörande utredningar finns även tillgängliga på kommunens hemsida: 
www.halmstad.se/samrad.  

Svar ska vara inlämnat senast den 7 november 2022.till kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 Halmstad. 

Om svar skickas med e-post: 
Välj ”Diarium KS” om ni har Outlook 
Övriga sänder e-posten till ”kommunstyrelsen@halmstad.se” 

□ har inget att erinra mot föreslagen åtgärd
□ erinran enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet)

Ort: Datum: 

Namn: Telefon: 

Namnförtydligande: Förvaltning/Bolag: 

mailto:malin.v.johansson@halmstad.se
http://www.halmstad.se/samrad


Tjänsteskrivelse 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-10-21 
TFN 2021/00389 

Halmstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 1(3) 

Detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, Dnr KS 
2019/00535. 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslag till granskningsyttrande över detaljplan för del

av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, Halmstad, daterat 2022-10-21.
2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har remitterat granskningshandlingar tillhörande 
detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, Halmstad, för yttrande till bland annat 
teknik- och fritidsnämnden.  

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en ny grundskola med Snöstorp och Andersberg 
som främsta upptagningsområden, för minst 625 elever i årskurs 4 -9 och en ny idrottshall med 
tillhörande gymnastikdel på del av fastigheten Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, Halmstad.  Syftet 
med detaljplanen är även att säkra tillfart till skolan och trygga gång- och cykelvägar till och från skolan. 

För att kompensera ianspråktagen parkmark föreslås kvarvarande delar av parken utvecklas med höjd 
kvalitet på grönytor och nya aktivitetsytor. 

Teknik- och fritidsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen i stort. Yttrandet berör idrottshallens 
placering, föreslagen trafiklösning framför skolans entré samt samnyttjande av friyta inom skolområde 
och allmän plats park.  

Dessutom efterfrågas ett klargörande gällande ansvarsförhållande mellan LBVA och TFF gällande 
utförande och kostnad vid anläggande av biofilter för fördröjning av dagvatten. Fortsatt efterfrågas 
även ett förtydligande i genomförandebeskrivningen gällande kostnaden för åtgärder inom allmän plats 
gata och park samt föreslagna kompensationsåtgärder och åtgärder för säkra skolvägar. 

Ärendets beredning 
Teknik- och fastighetsförvaltningen. 
Ärendet faller inte inom ramen för facklig samverkan. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Ärende TFN 2021/00389 

Beslutsinstans: Teknik och fritidsnämnden 
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 



Tjänsteskrivelse 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-10-21 
TFN 2021/00389 

Halmstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, Box 246, 301 06 Halmstad 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se Sida 2(3) 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en ny grundskola med Snöstorp och Andersberg 
som främsta upptagningsområden, för minst 625 elever i årskurs 4-9 och en ny idrottshall med 
tillhörande gymnastikdel på del av fastigheten Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, Halmstad. Syftet är 
även att säkra tillfart till skolan och trygga gång- och cykelvägar till och från skolan. För att identifiera 
brister och ge förslag på åtgärder för att tryggt och säkert transportera sig till och från skolan har en 
separat trafikutredning genomförts med utgångspunkt från samrådsförslaget. För att kompensera 
ianspråktagen parkmark föreslås kvarvarande delar av parken utvecklas med höjd kvalitet på grönytor 
och nya aktivitetsytor.  

Som underlag för detaljplanen har ett funktionsprogram tagits fram för utemiljön i syfte att studera och 
illustrera hur skolans utemiljö kan samordnas med allmän plats park för att möjliggöra för ett 
samnyttjande.  

Analys 

Analys av förslaget 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ställer sig i stora delar positiv till detaljplanen då den innebär 
tillskapande av sådana samhällsfunktioner som det finns stort behov av i kommunen och framförallt i 
dessa upptagningsområden. Förvaltningen ser att ett genomförande av detaljplanen innebär möjligheter 
att höja kvaliteten på och utbudet av aktivitetsytor inom parken. Funktionsprogrammet visar också att 
detaljplanen möjliggör för ett effektivt samnyttjande av parken för skolans elever samt allmänheten. 

Idrottshallens ändrade placering inne i parken medför att större andel parkyta och friyta tas i anspråk 
samt riskerar medföra en ökad trafikalstring in i parken och på intilliggande bostadsgator, dock inte i 
sådan utsträckning att särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. En placering av idrottshallen enligt 
samrådsförslaget hade ur grönytesynpunkt varit att föredra men föreslagen lösning är acceptabel med 
hänsyn till skolverksamhetens behov och begränsningar i tillgänglig yta.  

I nämndens yttrande till samrådsförslag påpekas att detaljplanen behöver säkerställa att en separering av 
trafikfunktionerna är möjlig. Tillräckliga åtgärder har inte vidtagits i granskningsförslaget för att 
möjliggöra uppdelning av de olika trafikslagen vid skolans entré. En självförklarande och tydlig 
trafikmiljö efterfrågas som gör det enkelt att göra rätt och som tryggar en trafiksäker miljö.  

Ett tydliggörande önskas av att antalet parkeringsplatser ska byggas ut enligt parkeringsnormen. 
Planförslaget möjliggör för fler parkeringsplatser än vad parkeringsnormen för skolverksamhet kräver. 
Det maxantal som kan uppnås inom området bör dock inte byggas ut så länge markanvändningen 
endast är skola. 

I detaljplanen föreslås fördröjning av dagvatten genom självfall i gröna svackdiken samt genom 
växtbäddar med vattenrenande egenskaper, så kallade biofilter. Förvaltningen ställer sig positiv till 
föreslagna lösningar då de bidrar till mervärden i skolmiljön. Då anläggande av biofilter innebär ökade 
kostnader för anläggande samt drift jämfört med mer traditionella system behöver ansvar och 
kostnadsfördelning för dessa anläggningar klargöras med LBVA. 

I detaljplanens genomförandebeskrivning bör det tydliggöras att exploateringen av skolan även ska bära 
kostnaderna för anläggandet av allmän plats gata och park inklusive kompensationsåtgärder och 
åtgärder för säkra skolvägar. 
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Med anledning av förändringar i detaljplanen samt oklarheter kring utförande av dagvattenlösning är 
kostnadsuppskattningen för utbyggnad av allmän plats gata och park inklusive kompensationsåtgärder 
och åtgärder för säkra skolvägar som redovisats i samrådsyttrandet inte längre aktuell och behöver 
uppdateras.   

Hållbarhetsanalys 
Detaljplanens hållbarhets- och miljöpåverkan analyseras inom detaljplanearbetet. Ingen fördjupad 
hållbarhetsanalys behöver göras i samband med teknik- och fritidsnämndens yttrande. 

Ärendets beslutsgång 
- Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
- Teknik- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag 
1. Granskning: Detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1. Dnr KS 2019/00535 med

tillhörande handlingar.
2. Granskningsyttrande: Detaljplan för del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1, förvaltningens

förslag till yttrande.

Information om beslutet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Marie Leandersson, förvaltningschef 
Malin Niedomysl, enhetschef landskaps- och fritidsenheten 
Anneli Bylander, handläggare, landskapsarkitekt 
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Granskningsyttrande över detaljplan för del av Snöstorp 19:199 
och del av Skäran 1, Dnr KS 2019/00535. 
Teknik- och fritidsnämnden ställer sig i stora delar positiv till detaljplanen då den innebär tillskapande 
av sådana samhällsfunktioner som det finns stort behov av i kommunen och framförallt i aktuella 
upptagningsområden. Nämnden ser att ett genomförande av detaljplanen innebär möjligheter att höja 
kvaliteten på och utbudet av aktivitetsytor inom parken. Funktionsprogrammet visar också att 
detaljplanen möjliggör för ett effektivt samnyttjande av parken för skolans elever och allmänheten. 
Idrottshallens ändrade placering inne i parken medför att större andel parkyta och friyta tas i anspråk 
samt riskerar medföra en viss ökad trafikalstring in i parken och på intilliggande bostadsgator, dock inte 
i sådan utsträckning att särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. Teknik- och fritidsnämnden hade initialt 
förordat en placering av idrottshallen enligt samrådsförslaget men finner föreslagen lösning i 
granskningsförslaget acceptabel med hänsyn till skolverksamhetens behov av en sammanhållen 
skolbyggnad och begränsningar i tillgänglig yta.  

I nämndens yttrande till samrådsförslag påpekas att detaljplanen behöver säkerställa att en separering av 
trafikfunktionerna är möjlig. Tillräckliga åtgärder har inte vidtagits i granskningsförslaget för att 
möjliggöra uppdelning av de olika trafikslagen vid skolans entré. Nämnden efterfrågar en 
självförklarande och tydlig trafikmiljö som gör det enkelt att göra rätt och som tryggar en trafiksäker 
miljö.  

Ett tydliggörande önskas av att antalet parkeringsplatser ska byggas ut enligt parkeringsnormen. 
Planförslaget möjliggör för fler parkeringsplatser än vad parkeringsnormen för skolverksamhet kräver. 
Det maxantal som kan uppnås inom området bör dock inte byggas ut så länge markanvändningen 
endast är skola.  

I detaljplanen föreslås fördröjning av dagvatten genom självfall i gröna svackdiken samt genom 
växtbäddar med vattenrenande egenskaper, så kallade biofilter. Nämnden ställer sig positiv till 
föreslagna lösningar då de bidrar till mervärden i skolmiljön. Då anläggande av biofilter innebär ökade 
kostnader för anläggande samt drift jämfört med mer traditionella system behöver ansvar och 
kostnadsfördelning för dessa anläggningar klargöras med Laholmsbuktens VA. 

I detaljplanens genomförandebeskrivning bör det tydliggöras att exploateringen av skolan även ska bära 
kostnaderna för anläggandet av allmän plats gata och park inklusive kompensationsåtgärder och 
åtgärder för säkra skolvägar. 

Planekonomi 

Med anledning av förändringar i detaljplanen samt oklarheter kring utförande av dagvattenlösning är 
kostnadsuppskattningen för utbyggnad av allmän plats gata och park inklusive kompensationsåtgärder 
och åtgärder för säkra skolvägar som redovisats i samrådsyttrandet inte längre aktuell och måste 
uppdateras.   

Teknik- och fritidsnämnden 

Håkan Björklund, ordförande 
Marie Leandersson, förvaltningschef 
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Skala 1:1000 Olof Selldén
Planchef

Per-Erik Linders
Planarkitekt

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER
Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

Sekundär egenskapsgräns.

Sammanfallande sekundär och egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK
Allmän platsmark

Gata.

Utfartsgata.

Park.

Kvartersmark
Tekniska anläggningar.

Detaljhandel.

Skola.

Öppen sjuk- och hälsovård.

Småindustri.

Kontor.

Idrott.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns
Utformning av allmän plats

Fördröjningsmagasin för dagvatten ska finnas.

Skyddande plantering mellan angränsande  bostäder och handelsområde ska
finnas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad. Enstaka kundvagnsgarage inom  
användningsområde för handel samt skärmtak för cykelparkering och solskydd
inom användningsområde för skola får uppföras.
Marken får endast förses med komplementbyggnad.

Höjd på byggnadsverk
Lägsta nockhöjd på huvudbyggnad är 10 meter .

Markens anordnande och vegetation
Parkering .

Endast parkering för funktionshindrade får anordnas.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Mark ska vara tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik.

Placering
Huvudbyggnad ska utföras sammanbyggd med en sammanhängande  
fasadlängd på minst 115 meter och placeras framför yta avsedd som skolgård.

Huvudbyggnad ska placeras högst 12 meter från användningsgräns i söder.

Idrottshall ska placeras  i nordväst med gavelsida mot parkmark. .

Stängsel, utfart och annan utgång
2 meter högt bullerplank  ska finnas.

Utformning
Huvudbyggnad ska uppföras med en tydlig vertikal tak- och volymuppdelning
samt ett varierat uttryck i fasad.  .

Vid byggnation över 8 meter ska byggnad utföras med sadeltak eller annat
motsvarande sluttande tak.

Utförande
Genomgående entré eller passage mellan angöring i sydväst och
skolgård i nordöst ska finnas.

Utnyttjandegrad
Största bruttoarea användningsområdet  är 11 000 m² varav 20 % ska  
reserveras för idrottshall med tillhörande omklädningsrum.  Utöver angiven  
bruttoarea får 200 m² användas för komplementbyggnader. Omfattning av  
solskydd eller skärmtak för cykelparkering regleras inte. Största bruttoarea för
användningen kontor (K) är högst 20 % av angiven bruttoarea.
Största bruttoarea för huvudbyggnader  inom egenskapsområdet är 8800 m².

Största byggnadsarea för huvudbyggnader inom användningsområdet är 6000 m

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via sekundär egenskaps- och användningsgräns
Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är <i kartan angivet> meter .

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Utformning
Takfot på byggnad får inte överstiga  8 meter.

Takfot på byggnad får inte överstiga 12 meter. .

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år.
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Remissinstanser enligt sändlistan 

Granskning för detaljplan gällande del av SNÖSTORP 19:199 och 
del av SKÄRAN 1, Halmstad 

Remisstid: 3 oktober – 24 oktober 2022 
Handläggare: 
Tel. 035-13 70 00 (Halmstad Direkt)

Svar senast 24 oktober 2022 

Förslaget har godkänts för granskning av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
den 27 september 2022.  

OBS!     
Planhandlingar och tillhörande utredningar finns även tillgängliga på kommunens hemsida: 
www.halmstad.se/granskning 

S Svar ska vara inlämnat senast den 24 oktober 2022 till kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 
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Namnförtydligande: Förvaltning/Bolag: 
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Föreslaget målområde 1. Säkrat grunduppdrag – förvaltning (Ola & Jenny)

Vad är politikernas önskade läge inom målområdet? Vad är de viktigtaste effekterna av vårt arbete inom 

målområdet?

Första gruppen

Planera långsiktigt. Nogsam planering för att undvika kapitalförstöring - långsiktiga mål. Skogsbruksplaner framtagna. Skogsbruk 

avkastning som behålls inom enheten. Självförsörjande skog. Höj budget för TFF. Prioritering i reinvesteringar - asfaltera väg eller måla 

en fasad. FM-service till TFF. Utveckla Örjansvall - undersök mer och utvärdera.

Andra gruppen

Hantera de röda punkter - gröna ytor, snöröjning och grönyteskötsel - kom på banan. Upplevelse värdet - rent och snyggt. 

Detaljplanegranskning - undvik onödiga ytor i kommundrift. Skogsförvaltning - avkastning och rekreation. Friluftsliv - utveckla 

rekreation. Självbärande skogsförvaltning inom enheten. Utveckla Örjansvall - fortsätt att drifta och utveckla tills beslut är taget. 

Investeringar hållbarhet behöver göra - inget val.

Tredje gruppen

Mer medel till drift. Se över modellen för ersättning nya ytor – kan inte fortsätta med att befolkningsmängden styr och inte faktiska 

anläggningar. Driftkostnad - inkluderas i investeringen. Skogsförvaltning - tydlig plan för rekreation, biologisk mångfald och 

produktion. Självbärande skogsförvaltning - stannar i enheten. Informera mera kring vår drift - varför släpper vi upp gräset tex. Plan för 

reinvestering redan i startskedet.

Fjärde gruppen

Alla underhållsplaner ska kunna följas alltid. Tydliga beskrivningar - vilken skillnad kommer det att göra. Underhåll = sparade 

investeringar. Ändra modellen - driftkostnad med i startskedet i projektet. Se över modellen. Skogsförvaltning - rekreation är viktig. 

Sköta skogen - återplantera, skogsbruksplaner. Självbärande skogsförvaltning - ta bort intäktskravet. Avdelning ska ha rätt att behålla 

pengar till visat behov. Tillitsbaserad ekonomisk styrning. Investera kvalitet i anläggningar. Gemensamma system i kommunen. 

Utveckla och digitalisera.

Femte gruppen

Alla farliga ”röda” åtgärder måste säkerställas. Se över vårt uppdrag. Tuffa politiker som sätter press på ekonomerna! Trivsam - 

attraktivt Halmstad. Fler som kan arbeta i driften – AME? Skogsförvaltning - ekonomin stannar i avdelningen - avstyr intäktskravet. 

Kommunövergripande system - för att göra smarta besparingar - energi mm. Tillsätt medel för att leva upp till fattade riktlinjer och 

policys.

Lägg till fler rader om det behövs

Sammanfattning om önskat läge under workshop (samtliga grupper)

Föreslaget målområde 1. Säkrat grunduppdrag - förvaltning

Sammanställning efter workshop till nämndsammanträde (önskade lägen)

Drift och underhåll önskat läge: Tillräckliga medel för att kunna leverera uppdraget fullt ut så att vi håller ytor och 
anläggningar hela,rena och snygga och därmed bidrar till ett attraktivt Halmstad och undviker kapitalförstöring. Samla 
TFFs drift inom förvaltningen. Tillämpa tillitsbaserad ekonomisk styrning. Att planera långsiktigt och ta med kostnader för 
reinvestering av anläggningen från början i projektet. Säkerställ att kvalité får genomsyra projekten för ökad hållbarhet och 
miskad skötsel under dess livslängd. Se över modellen för hur vi får ersättning när nya ytor tillkommer. Dvs drift- och 
reinvesteringskostnader inkluderas i projektet och redovisas innan investeringen påbörjas. Skogsdriften ska bära sig själv 
och genererad inkomst ska stanna inom avdelningen. Örjans Vall - i denna fråga behöver tjänstemännen ta fram ett 
underlag så att beslut kan fattas om dess framtid. Fram tills beslut är taget måste drift, investeringar och underhåll 
fortsätta som om Örjans Vall skall vara kvar. Ny teknik och digitalisering: Viktigt att utveckla och digitalisera -  Satsa på 
kommunövergripande system för att möjliggöra smarta besparingar tex. energiförbrukning. Effektiva 
hållbarhetsinvesteringar: Tillse att de ekonomiska medel som krävs finns tillgängliga för verksamheten så att beslutade 
policys och riktlinjer kan verkställas och efterlevas.



Under mandatperioden ska frågan om kommunens inriktning inom skogsförvaltning ha utretts

Genomförande av fastighetsskötsel (del av FM-service) flyttar till TFF. 

Utreda en fotbollsarena för elitfotboll

Politiskt beslutad ambitionsnivå avseende drift och underhåll av anläggningar: Undvika kapitalförstöring, 

attraktiva anläggningar

Digitalisering av verksamheten

Ändamålsenlig kompetensförsörjning 

Ändamålsenliga rbetsmarknadsåtgärder

Effektiva hållbarhetsinvesteringar



Föreslaget målområde 2. Säkrat grunduppdrag – utveckling (Ulf & Anneli)

Vad är politikernas önskade läge inom målområdet? Vad är de viktigtaste effekterna av vårt arbete inom 

målområdet?

Första gruppen
Attraktivt och aktivitet på stränderna, året runt (bättre service generellt och bättre service året runt). Bättre/kontinuerligt underhåll 

servicebyggnader på stränderna. Utveckla aktivitetsytorna (exempelvis Andersberg) med bättre öppettider (belysning), 

omklädningsrum, toalett etc.  Modellen att föreningar sköter anläggningar - kan implementeras på flera ställen. Göra centrum 

attraktivt. Minska Stora torgs yta (stora ytor som skulle kunna göras mycket mer med)

Andra gruppen

Helhetstänkande vid planläggning, exempelvis att parkytor samnyttjas av skola. Utveckla Hamngatan med exempelvis uteserveringar 

etc.  Utveckla stränderna, exempelvis utveckla toaletterna. Utveckla ett ännu grönare Österskans. 

Tredje gruppen

Satsa mer på spontanaktivitetsytor/idrottsytor. Ny simhall/badhus inomhusarena. Ökat friluftsliv, kräver att vi sköter dessa på ett 

bättre sätt, att det finns grillplatser etc. Kallbadhus. Attraktivt att vara i centrum- Hamngatan och Kyrkgatan. Strategiska parkeringar i 

centrum (problem med Stora torg, Combihuset, Klammerdammsgatan och Nygatan). 

Fjärde gruppen

Ny simhall. De pengar som dras in i skogen, ska nyttjas för rekreation/utveckling etc till skogen (öka samverkan med 

samhällsföreningar/orienteringsklubbar etc). Ta hand om det vi har. Mindre biltrafik i centrum, mer plats för cyklar, elsparkcyklar etc. 

Färre parkerade bilar utmed gator i centrum- de parkeringsplatser som ska finnas ska finnas i parkeringshus. Ett mer barnvänligt 

centrum. Cykelväg längs väg 15 (till Laholm). Båtramp. 

Femte gruppen

Utveckla utebaden utöver att hålla dom vid liv. Bowlinghall. Mer is och mer badhall. Downhill i Oskarström (samverka mer aktivt med 

föreningar). Våra leder och anläggningar (stränder) ska vara i skick. Service utmed stränderna, sköta det vi har och utvekla nytt. Mer 

grönska och skugga på Stora torg. Göra Hamngatan till framsida med caféer och restauranger.  

Lägg till fler rader om det behövs

Sammanfattning om önskat läge inom målområdet (samtliga grupper)

Föreslaget målområde 2. Säkrat grunduppdrag - utveckling

Förslag på önskat läge under målområdet (till nämndsammanträde)

Utveckling av befingliga aktivitetsytor med bättre belysning, service som omklädning, toaletter etc. Satsa på 

fler aktivitetsytor. Ny simhall och ishall. Utveckla utebaden (inte bara hålla dom vid liv). Bättre 

servicebyggnader längs stränderna och ökat underhåll. Kallbadhus! Utveckling av friluftslivet genom fler och 

bättre skyltade leder, fler grillplatser etc. Samverka mer med idrotts- och samhällsföreningar. Finansiera 

utveckling av friluftsliv etc. genom de ekonomiska medel som fås in från skogen. Minskad biltrafik och 

mindre gatuparkering på gatorna i centrum och mer strategiska parkeringshus. Ett grönare Stora torg som 

erbjudare skugga och inte upplevs så stort. Ett grönare Österskans. Utnyttja läget vid Nissan bättre. Mer 

barnvänligt/mer aktiviteter för barn i centrum.  Riv tomma fastigheter som ska bort (drar ner ett helt område 

när det finns tomma/dåligt underhållna hus). System för att jobba bredare och effektivare.  



En politisk riktning för utvecklingen av friluftslivet

Prioritering inom ramarna för strategiska planer (t.ex. plan för badstränder, transportplan, 

klimatanpassningsplan)



Föreslaget målområde 3. Aktiv fritid

Vad är politikernas önskade läge inom målområdet? Vad är de viktigtaste effekterna av vårt arbete inom 

Första gruppen

Sänka taxorna för privatpersoner som vill hyra

Se en förändring av tillgänglighet vid de tider som inte är attraktiva, kvällar och helger.

Nå de som inte redan är i föreningslivet- rikta sig mot barn och unga som inte är i föreningslivet. Där man 

inte behöver går flera gånger i veckan utan ha möjlighet.

Bjuda in till "Öppen-hall" prova-på tillfällen på olika platser 

Många föreningar har så bundna antal tillfällen där man måste delta. Istället möjliggöra att inte sätt krav 

Fokus på att stötta föreningarna i ledarbristen- utöka samarbetet med RF Sisu.

Gemensamma aktiviteter för både barn och vuxna- Friluftsliv

Andra gruppen

Vill att nolltaxan ska försvinna och ersättas med bidrag.  Renodlat aktivitetsbidrag istället.

Hur kontrolleras de föreningar som får bidrag? Stickprover görs. Samarbete med RF-Sisu som har nära 

Utred nolltaxan men vi är för den.

Samaktivitet med skolorna för att fånga upp och få in framförallt tjejer i en aktiv fritid. (Nyligen tillsatt tjänst)

Betona att det är viktigt att även inkludera ytterområdena, Oskarström

Utsatta områden tex Andersberg och Skolan Mitt i Byn. Hur kan vi få dem vidare till föreningslivet

Synliggöra och utveckla friluftslivet (vandringsleder) 

Downhillcykling växer. Skidklubben vill gärna utveckla till åretrunt verksamhet

Alla föreningar som aktiverar ungdomar inklusive e-sport är viktigt. Hur kan vi utveckla och arbeta mer med t 

Tredje gruppen

Mer incitament för föreningsdrivna anläggningar

Ledarbristen 

Utveckling av utegym, dvs fler till antalet och skapa  

Lekplats mer flexibel och vara positiv till samverkan med boende i grannskapet

Bättre och kontinuerligt underhåll av lekplatser, grillplatser, vandringsleder

Förslag bygga en orienteringsstuga på Galgberget för att öka aktiv fritid och nyttja terrängen runt omkring.

Utebaden och nyttjande av havsvatten diskuterades

Fjärde gruppen

Riktade insatser till de som inte är aktiva idag- hur får vi med dem? Specifikt i segrererade områden

Försöka få barn och ungdomar att förflytta sig över Nissan och integrera och blanda kulturellt.

Ordentliga behovsanalyser av aktiv fritid och särskilja dem från föreningslivets önskemålen.

Ta ett ordentligt grepp om nolltaxan- omvärldsspaning. Nolltaxan bokas in till träningar, matcher och 

Föreningarna måste känna sig sedda och hörda- De får inte känna sig bortglömda. Ex ersättningshallar när 

arenan är uppbokad av evenemang.

"Öppen idrottshall"- sprid över hela kommunen (projekt med syfte att förflytta barn och unga från olika delar 

Kommunicera och stötta RF-SISU i ledarbristen

Hur fångar vi upp barn och ungdomar som väljer att sluta 

Möjliggöra och underhålla vandringsleder 

Femte gruppen

Stötta och vara nära föreningslivet

Samverkan med Socialförvaltningen, Polisen och skolan för att fånga upp barn och unga .

Samverkan mellan olika föreningar

Oro finns för att vi tappar fokus på fritidsverksamheterna och aktiv fritid när vi blir en mer teknisk förvaltning



Utveckla, underhålla och se över tillgängligheten vandringsleder (hundlatriner, tillåtet att cykla)  Fler 

Foksera på aktiv fritid för seniorer

Se över segregationen. Det är inte bara Andersberg utan se över alla andra områden Tylösand/Frösakull- (hur 

utveckla stränderna)Titta på Danmark och bygg multihallar där barn, unga och seniorer kan träna tillsammans för att nå bredden.

Skapa naturliga mötesplatser och inkludera spontana idrottsytor.

Idrottsytor måste in när nya bostadsområden projekteras.

Sammanfattning om önskat läge inom målområdet (samtliga grupper)

Nå ut till de som inte är aktiva idag

Samverkan förvaltningar och andra aktörer (BUF, Polisen, Socialförvaltningen och KUF) för tidiga insatser

Riktade insatser och främja rörlighet och minska segregationen

Skapa mötesplatser där spontanidrottsmöjlighter ges "Öppen idrottshall på olika platser i kommunen"

Föreningarnas verksamheter behöver utvecklas och inte enbart innefatta elitsatsning utan fånga upp /få barn 

att stanna kvar även om de inte vill elitsatsa och träna för att de tycker det är kul

Stödja föreningslivet 

Strategisk föreningsdialog och förstå föreningarnas behov och särskilja mot önskemål. Ex behov av 

ersättningshallar när HA är uppbokad av evenemang

Fokus föreningsutveckling- stötta föreningarna i hur de kan utveckla sin verksamhet, inkl. ledarbristen

Utreda om nolltaxan. Ta bort, Begränsa eller byt ut mot renodlat aktivitetsstöd

Möjliggöra föreningsdrivna anläggningar

Omvärldsbevaka, ex titta på Danmark och bygg multihallar där barn, unga och seniorer kan träna tillsammans 

för att nå bredden.

Friluftsliv och aktivitetsytor

Utveckla, underhålla och se över tillgängligheten vandringsleder (hundlatriner, vindskydd, grillplatser, 

skyltning, tillåtet att cykla?)  

Fler utegym och grillplatser

Bättre och kontinuerligt underhåll av lekplatser, grillplatser, vandringsleder

Skapa naturliga mötesplatser och inkludera spontana idrottsytor i offentliga rummet där både vuxna och 

barn kan aktivera sig tillsammans eller var för sig

Föreslaget målområde 3. Aktiv fritid

Förslag på önskat läge under målområdet (till nämndsammanträde)

Nå ut till de som inte är aktiva idag

Samverkan förvaltningar och andra aktörer (BUF, Polisen, Socialförvaltningen och KUF) för tidiga insatser

Riktade insatser och främja rörlighet och minska segregationen

Skapa mötesplatser där spontanidrottsmöjlighter ges "Öppen idrottshall på olika platser i kommunen"

Föreningarnas verksamheter behöver utvecklas och inte enbart innefatta elitsatsning utan fånga upp /få barn 

att stanna kvar även om de inte vill elitsatsa och träna för att de tycker det är kul

Stödja föreningslivet 

Strategisk föreningsdialog och förstå föreningarnas behov och särskilja mot önskemål. Ex behov av 

ersättningshallar när HA är uppbokad av evenemang

Fokus föreningsutveckling- stötta föreningarna i hur de kan utveckla sin verksamhet, inkl. ledarbristen

Utreda om nolltaxan. Ta bort, Begränsa eller byt ut mot renodlat aktivitetsstöd

Möjliggöra föreningsdrivna anläggningar

Omvärldsbevaka, ex titta på Danmark och bygg multihallar där barn, unga och seniorer kan träna tillsammans 

för att nå bredden.

Friluftsliv och aktivitetsytor

Utveckla, underhålla och se över tillgängligheten vandringsleder (hundlatriner, vindskydd, grillplatser, 

skyltning, tillåtet att cykla?)  



Fler utegym och grillplatser

Bättre och kontinuerligt underhåll av lekplatser, grillplatser, vandringsleder

Skapa naturliga mötesplatser och inkludera spontana idrottsytor i offentliga rummet där både vuxna och 

barn kan aktivera sig tillsammans eller var för sig



Föreslaget målområde 4. Attraktiv arbetsgivare (Henrik & Emil)

Vad är politikernas önskade läge inom målområdet? Vad är de viktigtaste effekterna av vårt arbete inom 

målområdet?

Första gruppen

Ska vara en schysst arbetsgivare, positiva medarbetare gör ett bättre jobb. Tillitsbaserade arbetsättet ska nå hela vägen ut för att 

känna att man kan bidra. Behålla de medarbetare vi har och på så sätt sprider det goda inom vår förvaltning. Marknadsföring är 

viktigt, mätbart påverka sin hemstad. tydlig och ärlig med vad arbetsuppgiften är. Beskriva vår bredd, tänka utanför förvaltningen, hur 

ser hela kommunen ut finns det karriärsmöjligheter. Se möjligheter till att nyttja kompetensen bredare över hela kommunen. 

omvärden ger oss en fördel gentemot en "rörlig" omvärld. Se positivt på förflyttningar mellan förvaltningarna, behöver samarbeta 

bättre innom komunnkoncernen Saluföra oss bättre ute i montrar, skola, vara aktiva i olika utbildningar så att vi på det sättet kan 

"marknadsföra" oss... LIA viktigt.

Andra gruppen

Lämna över ansvaret till arbetarna längst ut, tillitsbaserade sturningen behöver nå hela vägen ut. Första steg mot att känna sig attrativ 

är kopplat till kunskap om målen, i med att känna till ocbh följa upp så blir vi mer attraktiv. Utbildningen är superviktig, viktigt med 

möjligheten att kunna möjliggöra förflyttningar innom koncernen. påverka sin arbetssituation. Idérer blir tagna på allvar och finns 

möjlighet till att testa oavsett var de kommer iifrån (premera bra idéer, spa) VIKTIGT MED ÅTERKOPPLING. Bibehålla det som är bra, 

viktigt att behålla och utveckla därifrån. Introduktion viktigt. inte underskatta ryktet om Halmstads kommun, viktigt att marknadsföra 

oss om hur  bra vår arbetsplats är munn till munn metoden vilka nätverk kan vi nyttja? Ta tillvara på intern kompetens, vilka delar har 

vi bland vår personal? kan man skapa en kunskapsbank? Marknadsföra oss ut på skolor. projekt från skolor, kandidaarbeten etc. Knyta 

en kontakt mot arbetsplatsen, erbjuda lia, bredvidgång. Ambasadörer är viktiga, tidig kontakt med ungdomarna, MER RKLAMFILMER. 

Vara med vid gymnasiet, programen tekniska etc.

Tredje gruppen

Att behålla sin personal superviktig. Mentorsskap viktigt. gör adet intrsant att jobba hoss oss på TFF, hur kan vi möjligör vi 

kariärsmöjlighet inom förvaltningen. Möjligheten att påverka sin arbetssituation. Vilka förmåner är de som inte syns i lönen. kan vi 

utveckla bättre förmåner. Löneledande kommun? kunna möta lön gentemot gämförbara marknader. Viktigt att tydliggöra vilka 

förmåner vi har utöver lön. Marknadsföra oss. Låga sjuktal kommer genom att vara en attraktiv arbetsgivare, nyttja informationen i 

marknadsföring. Visa i siffror kring sjukskrivningar om hur bra vi har det en pott för det överskridande. Möjliggöra vidareutbildning för 

att bli attraktiv arbetsgivare. Insitament för att ta steget att växa innom yrket behov av att öka lön, få ett större ansvar. Trivsel , 

arbetsmiljö,arbetsbelastninge, lön kommer inte först enligt mätningar. viktigt med kolligialt samröre för de som är "längst" ut på linan. 

matersättning om du är på "rullande fot".  

Fjärde gruppen

Bemötande, bli bemött som man själv vill bli bemött. Marknadsföra oss, nå ut till omgivningen. Mål att öka ambasadörer inom 

förvaltningen, samverkan med skolor. Viktigt att nå ut till rekryteringsområdena(skolor) alla nivåer. Viktigt med internutbildningar, 

möjliggör och tydliggör. öppet hus, aktivitetsdagar, Var är halmstad kommun. Finns du inte syns du inte. Reklamskyllt vid Arenan nyttja 

kommunikationsavdelningen. möjligöra avansemang innom förvaltningen. Familjetjänsla, känna att man bidrar. Reklam. 

Femte gruppen

Trovärdigheten, synas utåt ock kännas, Enps. Vad tycker kubderna om oss? Arbeta proaktivt och tydligt, beskriva verkligheten av vad 

det innebär, måla inte upp en bild som inte stämmer. Hur kan vi jobba med ett varierat arbetssätt,. Visa att vi vill satsa på ett kvalite, i 

chefsleden. en god ambasadör. Tydlighet från politiken att det ska satsat lönemässig. peka på trygghetsaspekt. 

Rättigheten/skylldighet. Utbildningsmöjligheter, Utbildningsplan per kategori. 

Lägg till fler rader om det behövs

Sammanfattning om önskat läge inom målområdet (samtliga grupper)

Viktigt att bibehålla och bygga på den basen som är bra/attraktiv, det goda ryktet spider sig,…

Tillitsbaserad styrning måste nå hela vägen ut, då känner sig medarbetarna sedda och delaktiga i målbilden 

och det kan bidra till attraktiviteten



… utöver lön vilka förmåner kan vi lyfta fram? (beskriva arbetsplatsen tydligt och sanningsenligt kopplat till 

förväntningar och krav).

Marknadsföring - Syns du finns du, Utbildningar/skolor/mässor/reklamfilm/FB/Poster vid arenan...

Skapa möjligheter att tidigt inkludera berörda utbildningar i Halmstad, mentorsskap, praktiker, trainee, mm.

Intern rörlighet/möjlighet till karriär innom förvaltning och hela koncernen...

Viktigt med ansvar "hela vägen ut", viktigt att samtliga innom förvaltningen känner ansvar och ser vikten i att 

ta ansvar så att hela förvaltningen utvecklas...

Lönekartläggning, viktigt med marknadsmässiga löner (befintlig och ny personal)...

Viktigt att känna sig stolt över sitt arbete och arbetsplats...

Ha en aktiv kompetensförsörjningsplan gällande intern utveckling och rekrytering frammåt kopplat till 

pensionsavgångar och stadens utbyggnad...

FÖR ATT KOMMA FRAMÅT KRÄVS MEDEL...

Föreslaget målområde 4. Aktiv fritid

Förslag på önskat läge under målområdet (till nämndsammanträde)

Tillitsbaserad styrning når hela vägen ut i hela organisationen

Marknadsföring av TFF och TFF som arbetsgivare

En aktiv kompetensförsörjningsplan



Målområde 5. Blankt målområde (Marie & Malin Ö)

Vilka målområden saknas sett till materialet som skickats ut och gårdagens presentation?

Första gruppen

FM-service; jobba smartare; internfakturering ta bort?, kostnaderna riskerar; tre verksamheter; förvaltningen har prioriterat ner 

själva; TFN ställts inför fullbordat faktum; nämnden vill vara mer; effektivare organisation; jobba med utveckling; jobba smartare; Ex. 

Rejmes, öka produktiviteten; studiebesök, chefers organisatoriska förutsättningar; om man blir effektivare, få behålla om det behövs; 

incitamentet för effektiviseringar försvinner. Heltid som norm, chefer illojala? svarar att det kommer uppifrån.

Andra gruppen

Miljöcertifiering av nybyggnationer minst silver ska fortsätta, certifiering. Hur mkt merkostnader för att nå guldnivån? 

Projekteringsanvisningarna ligger över BBR. RJ:vissa har vi guldnivån, vissa silver, vissa brons; trygga med energisparkrav, svårt att 

svara på kostnaderna, kan vi hitta en egen nivå att utgå ifrån. Återvinna spillvattnet? kollar vi inte på i dagsläget. Gråvatten, inte 

ekonomiskt idag, pilotprojekt? Tullkammarkajen? framtiden, Nissanvattnet; vattendom. Centrumutvecklingsuppdraget? hur få 

centrum att leva? Upplåtelse av allmän plats; hyr marken. Vissa krögare tror att de äger marken; evenemang ex. Laxivalen; samarbeta 

med näringslivet; Ta bort cementgrejen i Norre katts park! Amfiteater!

Tredje gruppen

Inom centrum - ha rent och snyggt; egentligen i Säkra grunduppdraget - förvaltning - prioritera det i. Minska ogräset; Ex. Nissastrand - 

brf håller rent; liknande i centrum. Samordna ledningsdragningar, ex. glömt fiber, m.m. När nyasfalterat - förstört gatan 3 ggr per år i 

fjärde kvadranten. Örjans vall - kan man upphäva vattenskyddsområdet, behov av utveckling av området, på kort sikt reinvesterar i 

Örjans vall. ? vad nya styret vill med att bygga ny arena på Sannarp och bygga bostäder på Örjans vall. Måste bli bättre att samarbeta 

kring även myndighetsutövningsfrågor. Behoven av idrottsanläggningar, se Stärka grunduppdrag - utveckling; Konstgräs fotbollsplan 

Andersberg; förstudie saknas. Driftkostnader måste följa investeringsbudgeten. 

Fjärde gruppen

Föreningar, inte bara barn o unga; fokus på hur stöttar vi föreningsverksamhet för alla? Samsyn med alla nämnder som har andra 

föreningstyper. Trist att det inte är en kontinuitet i ärenden; ex. Brottet, vill kunna påverka; sprida kunskap; arbetsformer uppföljning, 

studiebesök och vhtbesök m.m. Ex. kolla på gatubelysning. Bevaka i detaljplaner att inte skapa så mkt allmän platsmark; ex. Ranagård. 

Ta tag i energibesparing; solceller! Tillskott till solcellsuppförande; hur kommer vi runt hindren - med bygglov. Trafiksäkerhetsfokus, 

alla slagen hackar på varandra, trygghet i trafiken! CJ: borde vara. Krav på tjänsteskrivelserna i nya mandatperioden; analysdelen. 

Hjärtstartare; vem ansvarar för att sätta upp sådana; serviceuppdraget.

Femte gruppen

Båtramp fanns på söder, byggdes bort - har aldrig ersatts. Mer en insats; söka nya samarbeten över kommungränserna; Bygget - vem 

klipper gräset där? samarbeta med Hylte? Vandringsleder; trafikverket; titta utanför Sveriges gränser; mer omvärldsbevakning. Ex. 

Viernheim; Andersbergs spontanakt.yta för olika åldra, både för stora barn och får små barn o för föräldrar att fika m.m. Fokus 

tillsammans! Ofta är utegymmen för tunga för tjejer; egentligen kombiytor för alla. Olika åldrar o målgrupper. Linehedsplatsen; 

Amfiteater. Bjuda in ungdomar att dansa, m.m. Hemmansvägen, Maratonvägen. Integration och inkludering. Bjuda in till spontana 

aktiviteter, du kan använda denna ytan. Vara långsiktiga - livscykelkostnader. 

Lägg till fler rader om det behövs

Sammanfattning inom blankt målområde (samtliga grupper)

Säkrat grunduppdrag - förvaltning: Utveckling och Effektivisering - jobba smartare (ny teknik m.m.) 

Samordna/förbereda ledningsdragningar 

Stärka grunduppdrag - utveckling: Utveckla centrum (Bastionen, markupplåtelser) inkl. rent och snyggt

Energi och klimat - extra fokus

Säkrat grunduppdrag - utveckling - Samarbete, samverka; omvärldsanalys (horisontellt över målområdena)

Förslag avseende blankt målområde (till nämndsammanträde)

Önskade målområden i sammanfattningen föreslås användas som önskade lägen inom ramarna för 

målområdena stärkt grunduppdrag - förvaltning samt säkrat grunduppdrag - utveckling. 





Förslag på prioritering av kvalitetsfaktorer TFN 2023

Kvalitetsfaktorer från teknik- och fastighetsnämndens reglemente (2023-01-01)
Kvalitetsfaktor 

prioriterad 2023

ansvara för kommunens skyldighet som kommunal väghållningsmyndighet Nej

ansvara för att som trafiknämnd fullgöra trafikuppgifter och frågor om parkeringstillstånd som avses i lagen om 

nämnder för vissa trafikfrågor samt därmed vara kommunens organ för trafiksäkerhetsarbete.
Ja

ansvara för utveckling, projektering, anläggning, förvaltning, (drift och underhåll) av infrastruktur; gator och 

vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker, lekplatser, broar, parkeringsplatser på allmän plats, naturparker och 

andra grönytor och andra allmänna och offentliga platser.

Ja

ansvara för förvaltning (drift och underhåll) av Resecentrum, industrispår och kajer på kommunägd mark. Nej

ansvara för löpande årlig drift och felavhjälpande underhåll av normal karaktär på kommunägd mark, 

undantaget tomtmark.
Nej

ansvara för gatudrift inklusive gatubelysning i detaljplanelagda områden med vägföreningar i enlighet med KF:s 

beslut om regler för kommunens åtagande (avseende vägföreningar).
Nej

ansvara för kommunens beredskapsfunktion avseende fastigheter, väghållning och allmän plats. Ja

ansvara för parkeringsverksamhet inklusive parkeringsövervakning och parkeringshus. Nej

ansvara för flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Nej

ansvara för upplåtelse av allmän (offentlig) plats, inklusive upplåtelse enligt torghandelsföreskrifterna. Ja

ansvara för att tillsammans med kommunstyrelsen företräda kommunen i vattenråd. Nej

ansvara för utveckling, förvaltning (drift och underhåll) av kommunens friluftsanläggningar, badstränder, 

badplatser, motionsspår, vandrings-, cykel- och ridleder.
Ja

ansvara för utveckling och samordning av kommunens idrotts- och fritidsverksamhet och samt att upplåta och 

hyra ut kommunens idrotts- och fritidsanläggningar inklusive dess lokaler (exklusive kulturnämndens 

mötesplatser).

Ja

anvara för kommunens skogsförvaltning och försäljning av skogsprodukter, inklusive frågor om skyddsjakt, natur- 

och viltvård. Ja

ansvara för utveckling, upplåtelse och uthyrning av multiarena Halmstads Arena enligt KF:s beslutade målbild. Ja

ansvara för att stödja och stimulera samt fördela bidrag åt föreningar enligt KF:s fastställda riktlinjer för 

föreningsbidrag.
Nej

ansvara för registrering av lotterier enligt spellagen. Nej

ansvara för kommunens skyldigheter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Nej

ansvara för handläggning av frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som ska ha 

ålagts fastighetsinnehavare
Nej

ansvara för lokalförsörjning för all kommunal verksamhet som bedrivs i egen regi. Ja

ansvara för inhyrning av de externa lokaler som används i den kommunala verksamheten. Nej

bevaka att de kommunala lokalerna hyrs ut och används på ett hållbart, ekonomiskt och effektivt sätt. Ja

ansvara för utveckling och förvaltning (drift och underhåll) av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter, 

om inget annat avtalas.
Ja

tillse att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens fastigheter så att 

önskad funktion vidmakthålls över tid.
Ja

ansvara för ny-, om- och tillbyggnader av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter. Ja



Riskanalys till intern kontrollplan - Del av TFN verksamhetsplan 2023

Riskområde Risk Beskrivning Hur skulle risken kunna kontrolleras/följas upp?

Sannolikhet (1 = 

osannolik, 4 = 

trolig)

Konsekvens (1 = 

försumbar, 4 = 

mycket allvarlig) Risk

Ekonomi Risk att inköp inte görs enligt ramavtal Sker inköp via befintliga ramavtal, alternativt via 

direktupphandling.

2 3 Hög

Ekonomi Risk för felaktiga/ofullständiga leverantörsfakturor Är leverantörsfaturor korrekta och innehåller de 

uppgifter som efterfrågas? Pris enligt avtal?

Stickprov av gjorda inköp och kontroll mot 

avtal

2 3 Hög

Ekonomi Risk för felaktig hantering av föreningsbidrag Årlig granskning av den interna 

bidragshanteringen inklusive revidering av 

processkartor.

Återrapportering till nämnden två gånger 

per år.

Lagar, policyer, planer Risk att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs Beroende på okunskap 4 2 Medel

Lagar, policyer, planer Risk att handlingar inte diarieförs 2 4 Hög

Lagar, policyer, planer Risk att riktlinjen för representation och gåvor inte 

följs

Vid all representation intern såväl som extern 

ska deltagarförteckning och syfte bifogas 

redovisningen, korrekt kontering, måttlighet, 

moms etc.

Stickprovskontroller under året. 2 2 Medel

Lagar, policyer, planer Risk att kommunens resepolicy inte efterlevs. Fokus på resans kostnad, säkerhet och 

miljövänlighet

Lagar, policyer, planer Risk att frågor från kommuninvånare inte besvaras 

inom rätt tid

Artviserutin; 4§ Förvaltningslagen (FL); Riktlinjer 

för service och bemötande (KF 2012-11-27, 

§128)

Det finns bra statistiska underlag att 

beställa från Halmstad Direkts Admin-

funktion. Kontroll av statistik över 

svarstider.

4 2 Hög

Lagar, policyer, planer Risk att rättsäkerheten äventyras av felaktigt 

formulerade beslut

Fattar vi rättssäkra beslut? Stickprovskontroller under året. 3 4 Hög

Lagar, policyer, planer Risk att barn inte tillfrågas i ärenden som rör dem 

eller att barnkonsekvensanalyser görs

Bl.a. görs barnkonsekvensanalyser i relevanta 

sammanhang? Barndialoger?

3 3 Prio

Lagar, policyer, planer Risk att projekteringsanvisningarna inte följs. 2 3 Hög

Lagar, policyer, planer Risk att beställningar inte följer rutiner (?) 3 2 Medel

Verksamhet Risk för brister i verkställighet av beslut. Fattade beslut genomförs/efterlevs inte. 2 4 Hög

HR/medarbetare Risk att APT och medarbetarsamtal inte genomförs 

enligt samverkansavtalet

Risk för bristande delaktighet och 

medarbetarengagemang

Årlig kontroll av antalet 

mötesanteckningar från APT på G-disken. 

Årlig förfrågan till förvaltningens chefer om 

medarbetarsamtal genomförts under året

3 2 Medel



Anmälningsärende 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-11-04 
TFN 2022/00025 

Halmstads kommun,teknik- och fastighetsförvaltningen , Box 246, 301 06 Halmstad Sida 1(1) 
035-13 70 00 • direkt@halmstad.se • www.halmstad.se

Anmälningsärende 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
 Teknik- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Följande anmäls till: 

1. Överföring av medel till teknik- och fritidsnämnden för finansiering av våtmark och
klimatanpassning i Trönninge
Beslut i KS 022-11-01, § 316

2. Överföring av medel för budgetmedel för toalett i Norre katts park samt utveckling av Rotundan
Beslut i KF 2022-10-25, § 110

3. Meddelande inför antagande
Kommunledningsförvaltningen

4. Godkännande av strukturplan för Högalund samt planuppdrag och hållbarhetsprogram
Beslut i KS 2022-10-11, § 282

5. Program för teknisk offentlig infrastruktur
Beslut i KPLU 2022-09-27, § 121

6. Utvärderingsrapport och uppdrag om nya riktlinjer för lokalförsörjning
Beslut i KS 2022-10-11, § 270

Ärende TFN 2022/00025 

Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden (Ex. nämnd/styrelse) 
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen (Ex. nämnd/styrelse) 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-01  1(2) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KS § 316 Dnr KS 2014/00443 

Överföring av medel till teknik- och fritidsnämnden för 
finansiering av våtmark och klimatanpassning i Trönninge 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överföring av medel för finansiering av 
våtmark och klimatanpassning i Trönninge till teknik- och fritidsnämnden.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade i oktober 2019 beslut om att 
genomföra ett projekt för att skapa en våtmark och klimatanpassning i Trönninge. 
Åtgärden är en del av kommunens åtagande i EU-projektet Life goodstream som 
Hushållningssällskapet är lead partner för. Samverkan med privata markägare som äger 
delar av marken kommunen är i behov att göra åtgärder på samt arkeologiska 
undersökningar har gjort att projektet dragit ut på tiden.  

Under 2021 lämnades projektet över till teknik och fastighetskontorets projektavdelning 
där fler synergieffekter för användningen av området har kunnat planeras in. Vid skolan 
runt våtmarken kommer även elljusspår, utegym och gestaltning av utemiljön (som 
finansieras av andra budgetposter samt ansökan om LONA-bidrag) bidra till att 
området kan omvandlas till ett rekreationsområde som kan användas av skolan och 
förskolorna samt alla Trönningebor. Sammantaget kommer Life Goodstream-projektet 
och kommunens åtgärder för översvämningsskydd ge Trönninge bättre förutsättningar 
för rekreationsmiljöer för skolan och hela orten samt högre naturvärden. 

På grund av förseningar, oförutsedda kostnader samt kraftig prishöjning på entreprenad, 
betongrör för ledningen etc. har kostnaderna för projektet skenat. För att projektet ska 
kunna genomföras i planerat format behövs beslut om att ianspråkta och föra över 
ytterligare 1,2 kr från investeringskonto för klimatanpassning till teknik- och 
fritidsnämnden.  

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-10-12, KPLU § 132 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samverkan med teknik- 
och fastighetsförvaltningen 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-01  2(2) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överföring av medel för finansiering av 
våtmark och klimatanpassning i Trönninge till teknik- och fritidsnämnden. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 

_______ 

Justeringsdag 2022-11-03 

Sekreterare Susanne Johansson 

Ordförande Stefan Pålsson 

Justerare Victor Rundqvist 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-25  1(2) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KF § 110 Dnr KS 2022/00319 

Överföring av budgetmedel för toalett i Norre Katts park samt 
utveckling av Rotundan 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag för ny toalett i övre Norre Katts
park omfattande 2,5 miljoner kronor överförs från teknik- och fritidsnämndens
anslagsområde 320, Gator, parker och idrott, till fastighetsnämndens anslagsområde
209, Förvaltningsfastigheter.

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag för utveckling av Rotundan
omfattande 4 miljoner kronor överförs från teknik- och fritidsnämndens anslagsområde
320, Gator, parker och idrott, till fastighetsnämndens anslagsområde 272, Övrig
fastighetsförvaltning.

Ärendet 
I Planeringsdirektiv med budget 2022–2026 avsattes 20 miljoner kronor i teknik- och 
fastighetsnämndens investeringsbudget för förverkligande av etapp 1 av Bastionen och 
Norre Katts park. 

Teknik- och fritidsnämnden har tagit fram ett fördjupat och kostnadsbedömt förslag av 
genomförande av strukturplanens etapp 1. Förslaget presenterades för teknik- och 
fritidsnämnden samt fastighetsnämnden under december 2021. 

För att verkställa förslag på byggnation av toalett i Norre Katts park och utveckling av 
Rotundan behöver budgetmedel flyttas från teknik- och fritidsnämndens 
investeringsbudget till fastighetsnämndens investeringsbudget. 

Teknik- och fastighetsnämnden har av denna anledning inkommit med en 
tjänsteskrivelse om överföring av investeringsmedel mellan nämnderna. Överföringen 
avser dels 2,5 miljoner kronor för ny toalett i övre Norre Katts park mellan teknik- och 
fritidsnämndens anslagsområde 320, Gator, parker och idrott, till fastighetsnämndens 
anslagsområde 209, Förvaltningsfastigheter, dels 4 mnkr för utveckling av Rotundan 
mellan teknik- och fritidsnämndens anslagsområde 320, Gator, parker och idrott, och 
fastighetsnämndens anslagsområde 272, Övrig fastighetsförvaltning. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsen, 2022-09-20, KS § 245 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-09-06, KPLU § 114 
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling 
Teknik- och fritidsnämnden, 2022-04-25, TFN § 57 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-25  2(2) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag för ny toalett i övre Norre Katts
park omfattande 2,5 miljoner kronor överförs från teknik- och fritidsnämndens
anslagsområde 320, Gator, parker och idrott, till fastighetsnämndens anslagsområde
209, Förvaltningsfastigheter.

2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag för utveckling av Rotundan
omfattande 4 miljoner kronor överförs från teknik- och fritidsnämndens anslagsområde
320, Gator, parker och idrott, till fastighetsnämndens anslagsområde 272, Övrig
fastighetsförvaltning.

Beslutsgång 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

_______ 

Justeringsdag 2022-10-26 

Sekreterare Eda Kalatch 

Ordförande Susanne Beide 

Justerare Sandra Forsberg Harila Victor Rundqvist 



Halmstads kommun vvv 

Sammanträdesprotokoll Halmstad 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-11 148) 
  

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 11 oktober 2022 kl 09:00-13:45 

Beslutande Ledamöter Louise Uvenfeldt (M) 
Jonas Bergman (M), ordförande Yngve Kihlberg (C) 
Jenny Axelsson (C), 1:e vice ordförande Michael Svensson (S) 
Kristina Johansson (9), 2:e vice ordförande Ella Kardemark (KD) 
Stefan Pålsson (S) Tania Bengtsson (V) 
Carl-Johan Berthilsson (M) Fatma Hergäl (S) 
Fabio Ishaq (-) ($$ 264-285) Lovisa Aldrin (L) 
Andréa Skoglund (-) ($$ 259-261, 263) Tony Stané (S) 
Gun-Britt Löfdahl (S) 

Ersättare 

Andréa Skoglund (-) ($8 264-281), Micael Nilsson (S) 

Övriga deltagare Charlotte Svensson ($ 263), Annica Fjerdingby ($ 263), Leif Johansson ($ 263), Ola 
Wall (8 264), Peter Ljungman (8 264), Jan Fritz ($$ 264-265), Henrik Persson ($ 265), 

Lisa Rönnberg (88 275, 282), Magnus Sjöberg (88 275, 282), Anna Winnberg ($ 282), 
Daniel Ek (8 282), Niclas Simonsson (8 283), Charlotta Edin ($ 283), Ann Andersson (8 
283), Joakim Norström (8 284), Anna Wallefors ($ 284), kommundirektör Mattias 
Rossköld, kommunsekreterare Susanne Johansson     
  

88 259-261, 

Paragrafer 263-285 
Justeringsplats Rådhuset OJ 88 258, 262 

Justeringsdag — Jv2a-10-/L 

Sekreterare 

Ordförande Er (ORNNRNE RN Srnn 

Justerare 
Kristina Johansson / 

ANSLAG/BEVIS - — 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-10-11 

Datum då anslaget sätts upp A22-10-13 Datum då anslaget tas ned 2062-11-05” 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Rådhuset 

Fa 

Mas Underskrift Ed Co) VA 
,Susanne Johansson (2    



  

Halmstads kommun vvv 

Sammanträdesprotokoll Halmstad 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen - 2022-10-11 25(48) 

KS 8 271 Dnr KS 2020/00098 

Antagande av detaljplan för del av Gullbranna 2:4 och 6:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av 
Gullbranna 2:4 och 6:1 enligt: Plankarta med bestämmelser, Planbeskrivning med 

genomförandebeskrivning, daterad 2022-09-13 med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrtivning, daterad 2021-06-24. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att i detaljplan pröva ändamålen tillfällig 
vistelse samt friluftsliv och camping på del av fastigheterna Gullbranna 2:4 och 6:1, 

KSU 2016-08-23 $ 176. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av befintlig konferensverksamhet 

”Gullbranngården” i Gullbranna med camping samt att säkerställa del av befintlig 
camping med detaljplan samt utökas med en ny infart från väg 542. 

Målet med detaljplanen är även att det sker en ökning av antalet campingplatser vilket 

bidrar till att Halmstads kommun stärks som turistdestination. Det kan även skapa goda 

förutsättningar för ekonomiska vinster för kommunen samt bidra till ökad sysselsättning 

inom turismnäringen. 

Granskning har enligt beslut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2022-03-01 

$39 genomförts under tiden 23 mars 2022 - 20 april 2022. Myndigheter, förvaltningar 

och berörda sakägare har betetts tillfälle att yttra sig. Planförslaget har under 

granskningstiden varit tillgängligt på Rådhuset, Gullbrannagården samt på Halmstads 
kommuns webbsida. 

Yttranden inkom från 10 berörda remissinstanser och 2 sakägare. Synpunkterna berörde 

i huvudsak: 

- riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, MB, friluft och kustväg 
- översvämning av bäcken 

- anslutning av planområde till väg 542 
- synpunkter med önskemål på förtydligande i olika punkter 

Efter granskning kvarstår planförslagets innehåll och huvuddrag till största del. 

Planbeskrivningen och genomförandebeskrivning har fått flera revideringar och 
kompletteringar bland annat gällande storlek på markens användning, anslutning till 

brandpost. 

  

Justerandes signatur —— Utdragsbestyrkande 
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Halmstads kommun vvv 

Sammanträdesprotokoll Halmstad 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-11 === — 26(48) 

Justerandes signatur 

Upplysningar gällande bland annat att campingstugor och villavagnar är enkla stugor 

och ingår i stugby på campingplatsen och är förenligt med riksintressen enligt 3 eller 4 
kap. miljöbalken, MB, friluft och kustväg tillförts handlingarna. 

Övriga mindre förekommande sakfrågor bemöts under respektive yttrande. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-09-27, KSU $ 150 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontotet i samarbete med 

projektgrupp med deltagare från samhällsbyggnadskontotet, bygg- och 
miljöförvaltningen, räddningstjänsten, teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstads 

Energi och Miljö AB och Laholmsbuktens VA AB. 

Under framtagande av detaljplanen har dialog förts med länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Under framtagandet av antagandehandlingen har dialog förts med exploatören. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Gullbranna 2:4 och 6:1 enligt: 
Plankarta med bestämmelser, Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, daterad 

2022-09-13 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-24. 

2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 

granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för del av Gullbranna 2:4 och 6:1 enligt: 

Plankarta med bestämmelser, Illustrationskarta och Planbeskrivning med 

genomförandebeskrivning 2022-09-13. 

Yrkanden 

Ordföranden (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
anta detaljplan för del av Gullbranna 2:4 och 6:1 enligt: Plankarta med bestämmelser, 
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, daterad 2022-09-13 med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-24. 

Beslutsgång 

Ordföranden (M) prövar samhällsbyggnadsutskottets förslag med sitt yrkande och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Utdragsbestyrkande 
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Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-11   1(3) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

KS § 282 Dnr KS 2019/00451  

Godkännande av strukturplan för Högalund samt 
planuppdrag och hållbarhetsprogram 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna strukturplan för Högalund, daterad 2022-08-
23. All vidare planering ska i huvudsak utgå ifrån strukturplanen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände 2020-04-27 §76 ”Översiktlig 
planutredning för Sofieberg/Kärleken m fl i Halmstad” som behandlade inriktning för 
fortsatt utbyggnad av staden norrut. Dokumentet skulle fungera som underlag för 
kommande detaljplaner och vid ställningstaganden i samband med framtagande av ny 
översiktsplan, Framtidsplan 2050. Tydliga ställningstaganden gjordes i översiktsplanen 
att dricksvattnet ska prioriteras vilket medförde att utbyggnadsområdets avgränsning 
ändrades. Vidare gjordes ställningstaganden att försvaret ska ges goda förutsättningar att 
utvecklas i Halmstads kommun. Bostäder dvs störningskänslig bebyggelse ska inte 
planeras inom försvarets påverkansområde vilket gjorde att områdets avgränsning 
ändrades i väster.  
 
Sedan planutredningen godkändes 2020 har två större utredningar tagits fram som 
underlag för fortsatt arbete. En övergripande trafikutredning har tagits fram som syftar 
till att ge ett underlag för ett trafiksäkert trafiknät med god framkomlighet för alla 
trafikslag inför kommande detaljplanearbete. Även en utredning av påverkansfaktorer 
och riskbedömning för Prästjordens och Fotstads vattentäkter har tagits fram. I 
utredningen tydliggörs vilka hänsyn som ska tas i förhållande till vattentäkten och även 
vilka områden som inte är lämpliga att exploatera. För att minska risken för påverkan på 
vattentäkterna konstateras i utredningen att områden med extrem sårbarhet inte bör 
bebyggas, och områden med hög sårbarhet bör bebyggas restriktivt, med långtgående 
skyddsåtgärder. Detta innebär att den sydöstra delen av området inte bör bebyggas och 
inte hårdgöras. Här bör istället park- och/eller naturmark planeras. För att minska 
riskerna i området i övrigt bör flera faktorer beaktas vid nyexploatering. Hårdgjorda ytor 
bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt, speciellt i områden med extrem 
sårbarhet. I dessa områden kan mer vatten infiltrera, vilket måste möjliggöras utan att 
öka risken för infiltration av orenat dagvatten.  
 
Då planeringsförutsättningarna för området har förändrats sedan tidigare inriktning 
beslutats har en uppdaterad strukturplan tagits fram. I strukturplanen tas hänsyn till 
gällande översiktsplan och de nya förutsättningarna.  
Den uppdaterade strukturplanen ska sedan ligga till grund för fortsatt detaljplanearbete. 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll  
    
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-11   2(3) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

I strukturplanen föreslås 800-900 bostäder tillkomma. Bebyggelsen föreslås placeras 
längs ett centralt kollektivtrafikstråk med tre nya busshållplatser. En centrumnod som 
omges av kommunala verksamheter ligger centralt i området. I stadsdelen 
Sofieberg/Norra utmarken/Kärleken dominerar idag äganderätter. För att uppnå målen 
i översiktsplanen om att bryta segregationen föreslås blandad bebyggelse i området med 
en tyngdpunkt på flerbostadshus. Att nybyggnationen ses i sitt sammanhang och 
blandningen avser helheten i stadsdelen är viktigt också i nya större områden i synnerhet 
för att minska skolsegregationen. För att det ska bli en blandning av boendetyper även 
inom området föreslås även radhus/kedjehus och en mindre andel villatomter.  
 
Områdets läge, som till stor del ligger inom det som kommer att blir ny avgränsning för 
Prästjordens vattenskyddsområde, kräver särskild hänsyn i planerings-, utbyggnads- och 
driftskedet. En förutsättning för att Högalund ska kunna bebyggas är att området 
planeras och byggs på ett sätt som inte påverkar dricksvattnet negativt.  
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att ett hållbarhetsprogram ska tas fram för 
området som omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med särskilt fokus på 
vatten. Programmet ska ligga som underlag för att kommunicera en målbild gällande hur 
Högalund blir en hållbar stadsdel. Programmet kan sedan utgöra underlag vid 
markanvisningstävlingar och vid upprättande av avtal med byggherrar. De ska användas 
i såväl planerings- som byggskede. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-09-27, KSU § 148 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret i samråd med projektgrupp 
med representanter från samhällsbyggnadskontoret, teknik och fastighetsförvaltningen, 
Laholmsbuktens VA AB 
Avstämning kring behov av kommunal service har också skett med barn- och 
ungdomsförvaltningen, hemvårdsförvaltningen och socialförvaltningen 
Ärendet har behandlats i projektsamordningsgruppen där representanter för alla 
kommunens samhällsbyggande förvaltningar deltar 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna strukturplan för Högalund, daterad 2022-08-
23. All vidare planering ska i huvudsak utgå ifrån strukturplanen.  
 
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att i detaljplan pröva centrum-, vård-, skol- och bostadsändamål 
för området med beteckningen H13 i Framtidsplan 2050, det vill säga fastigheterna 
Halmstad 7:49 och 7:58 med flera. Ny detaljplan bör kunna antas senast under första 
kvartalet 2025. Detaljplanen är högprioriterad. 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ett hållbarhetsprogram ska 
tas fram för området med beteckningen H13 i Framtidsplan 2050 som omfattar social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet, med särskilt fokus på vatten. 
 
4. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att upprätta de avtal som fordras för detaljplanen i enlighet med 
planuppdraget.   

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
 
 

Justeringsdag  

Sekreterare Susanne Johansson 
  

Ordförande Jonas Bergman 
  

Justerare Kristina Johansson 
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Preliminärt planområde markerat i röd ring på kartan. Planområdet kan justeras under 
detaljplanearbetet.  
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Sammanfattning
Innehållet ska användas som ett vägledande underlag och stöd vid framtida planläggning. 

Strukturplanen redovisar på ett övergripande sätt den tänkta  fysiska strukturen för området 
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BAKGRUND

Området norr om Sofi eberg är utpekat som utpekat som ett framtida utbyggnadsområde i gällande 
översiktsplan, Framtidsplan 2050. Omårdet var även utpekat som ett framtida utbyggnadsområde 
för bostäder i tidigare översiktsplan, Framtidsplan 2030. En översiktlig planutredning för Sofi eberg/
Kärleken m fl  i Halmstad godkändes 2008-01-28. På grund av ändrade planeringsförutsättningar 
genom en översyn av gränserna för vattenskyddsområdet för Prästjordens vattentäkt behöver pla-
nutredningen ses över. 

Ett arbete gjordes med att uppdatera planeringsinriktningen utifrån de nya förutsättningarna. 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2020-04-27 §76 att godkänna den uppdate-
rade planeringsinriktningen inklusive ändrade planeringsförutsättningar i dokumentet ”Översiktlig 
planutredning för Sofi eberg/Kärleken m fl  i Halmstad,” daterad 2020-03-24. Dokumentet skulle 
fungera som underlag för kommande detaljplaner utifrån gällande översiktsplan i område 1 och 
underlag för ändrad markanvändning i ny översiktsplan område 2 och 3. 

  
Bilden ovan visar ett utdrag ur tidigare översiktsplan 
(Framtidsplan 2030) för området. Gulmarkerade om-
råden är föreslagna bostadsområden. 

  

Bilden visar de tre områden som föreslogs i planutred-
ningen som godkändes av KSU 2020-04-27. 

Vidare beslutade KSU att för att minimera negativ påverkan på grundvattenförekomsten och 
dricksvattenförsörjning ska i kommande detaljplanearbeten särskild stor hänsyn tas till: eff ektivt 
markutnyttjande, god bebyggd miljö och levande stadsmiljö, vattenmiljö och värna vattnet, hänsyn 
till grundvattnet, ett robust dagvattensystem och hållbara vardagsresor. 

Den beslutade planeringsinriktningen för området utgjorde underlag för ny översiktsplan, Fram-
tidsplan 2050. Tydliga ställningstaganden gjordes i översiktsplanen att dricksvattnet ska prioriteras 
vilket är anledningen till att utbyggnadsområdet har minskat i omfattning. Vidare har ställnings-
taganden gjorts i att försvaret ska ges goda förutsättningar att utvecklas i Halmstads kommun. 
Bostäder dvs störningskänslig bebyggelse ska inte planeras inom försvarets påverkansområde vilket 
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medför att den tidigare avgränsningen av området har justerats. En utredning av påverkansfaktorer 
och riskbedömning för Prästjordens och Fotstads vattentäkter har tagits fram. I utredningen tyd-
liggörs vilka hänsyn som ska tas i förhållande till vattentäkten och även vilka områden som inte är 
lämpliga att exploatera vilket också har påverkat områdets avgränsning. 

Då planeringsförutsättningarna för området har förändrats sedan tidigare inriktning beslutats be-
höver en uppdaterad strukturplan tas fram. Den behöver ta hänsyn till gällande översiktsplan och 
de nya förutsättningarna. Den uppdaterade strukturplanen ska sedan ligga till grund för fortsatt 
detaljplanearbete.

KSU beslutade 2020-09-29 §163 att ge postitivt planbesked för den södra delen av området, Halm-
stad 7:45 m fl . Arbetet med detaljplanen i denna del har inte kunna påbörjas förrän det fi nns en 
övergripande struktur framtagen för området varför denna strukturplan tagits fram först. 

VAD ÄR EN STRUKTURPLAN?
En strukturplan kan ses som ett dokument som ska framhäva områdets potential att
utvecklas. Dokumentet ska användas som ett vägledande underlag för målbild och stöd vid framti-
da planläggning. Strukturplanen visar områdets övergripande struktur av gator, grönska, stadsrum, 
bebyggelse samt dess koppling till omgivningen. Detta presenteras genom beskrivande text, kartor 
och illustrationer. 

En strukturplan redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen för en stadsdel 
eller ett område i staden. Till skillnad från en detaljplan redovisar inte strukturplanen den exakta 
lokaliseringen eller omfattningen för markanvändning och byggrätter.

Målgruppen för detta dokument är områdets markägare, kommunpolitiker, framtida exploatörer,
tjänstemän och invånare i Halmstads kommun.

Arbetet med strukturplanen har utgått ifrån de strategier och riktlinjer som fastslagits i kommu-
nens översiktsplan, Framtidsplan 2050, laga kraft  2022-08-12, för Halmstads kommun. Även KF:s 
riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde har fungerat som underlag för strukturplanen. 

För beskrivning av områdets förutsättningar, se Översiktlig planutredning för Sofi eberg/Kärleken 
m.fl  i Halmstad, 2020-03-24. 

STRUKTURPLANENS INRIKTNING
I strukturplanen har hänsyn tagits till markens sårbarhet och risker för Prästjordens vattentäkt vil-
ket har påverkat utformningen av förslaget. Exploatering kan inte ske på mark inom primär skydds-
zon eller på extremt sårbar mark inom sekundär skyddszon. Dessa områden bör istället bevaras 
som storskaliga landskapsrum där jordbrukslandskapet bevaras och utgör en del av områdets grön- 
och blåstruktur. Topografi n och terrängen har även påverkat förslagets utformning. Även lågpunk-
ter och naturliga rinnvägar har kartlagts och varit vägledande i grön- och blåstrukturen. 

Följande dokument ligger som grund för strukturplanen och kommande arbete med att ta fram 
detaljplaner inom området: 
• Översiktlig planutredning för Sofi eberg/Kärleken m.fl  i Halmstad, 2020-03-24
• Trafi kutredning och strukturplan för Norra Sofi eberg/Högalund, Sweco, 2021-05-24
• Utredning av påverkansfaktorer och riskbedömning, Prästjordens och Fotstads vattentäkter, 

Norconsult, 2021-12-21
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SYFTE
Denna strukturbild ska bland annat tydliggöra;
• Hur området kan byggas ut med bostäder och kommunal service
• Var centrumnod kan utvecklas
• Hur bebyggelse, trafi kförsörjning och annan infrastruktur kan planeras så att det minimerar 

risken för vattentäkten
• Hur områden kan kopplas till sin omgivning med vägar, grönstråk, gång- och cykelvägar
• Ge en övergripande inriktning för bebyggelsen genom att ange skala, bebyggelsetäthet och 

bostadstyper. 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR HÖGALUND
Planeringen av området Högalund ska utgå från de inriktningar som fi nns för den fysiska plane-
ringen i gällande översiktsplan, Framtidsplan 2050. I målbilden för översiktsplanen, Framtidsbild 
2050,  fi nns mål och visioner för den fysiska planeringen. Alla mål i framtidsbilden är viktiga att 
jobba med i utbyggnad av Högalund men några områden ska ha särskild tyngdpunkt vid fortsatt 
planering. KSU har tidigare beslutat att särskild stor hänsyn ska tas till listas nedan. Förutsättning-
ar för dessa beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt ”Särskilt viktiga förutsättningar för kommande 
planering”. 
• Eff ektivt markutnyttjande, god bebyggd miljö och levande stadsmiljö
• Vattenmiljö och värna vattnet
• Hänsyn till grundvattnet
• Ett robust dagvattensystem
• Hållbara vardagsresor 

Utöver ovanstående områden har ytterligare två områden aktualiserats som särskilt viktiga för fort-
satt planering av området Högalund:  
• Tillgodose behovet av bostäder - Området möjliggör för ett stort antal bostäder vilket är en 

viktig del av att tillgodose kommunens bostadsförsörjning. 
• Bryta segregationen - Ett av översiktsplanens viktigaste mål är att bidra till att bryta segregatio-

nen. Staden Halmstad är idag en segregerad stad med stora socioekonomiska skillnader mellan 
olika stadsdelar. I området kring Sofi eberg/Högalund fi nns idag övervägande del villor och 
äganderätter. För planering av området fi nns därför möjlighet att bidra till en ökad blandning 
av bostäder genom att komplettera med en högre andel fl erbostadshus. 
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SÄRSKILT VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OMRÅDET
För att kunna uppnå kommunala och nationella mål och för att kunna säkerställa grundvattentäk-
ten och dricksvattenförsörjningen och för att skapa sociala och hållbara livsmiljöer har det identi-
fi erats fem viktiga aspekter att ta särskild stor hänsyn till i kommande planering av området. Dessa 
beslutades i KSU 2020-03-24 i samband med att Översiktlig planutredning för Sofi eberg/Kärleken 
m.fl  i Halmstad godkändes. 

Effektivt markutnyttjande, god bebyggd miljö och levande stadsmiljö
En enkel och hållbar vardag bygger till stor del på närhet till viktiga funktioner och kvaliteter inom 
stadsdelen. En tillräcklig täthet av bebyggelse, och därmed också människor, ger förutsättningar för 
ett utbud av handel, service, parker m.m. Täthet och densitet skapar också möjligheter för möten 
mellan människor, vilket utgör basen i stadens liv. Liv på gator och torg, i off entliga och kommersi-
ella mötesplatser utgör basen för kreativitet och innovation.

När området utvecklas är siktet inställt på framtiden genom såväl ansvar som innovationskraft . 
Utvecklingen av stadsdelen är en viktig del av Halmstads kommuns ansvarstagande för stadens till-
växt, där ett omfattande nytillskott av bostäder i attraktiva stadsmiljöer är en nödvändighet. Kom-
munen kan genom sitt markinnehav vara en aktiv spelare som tar ansvar för att områdets utveck-
ling i allt från struktur till detalj genomsyras av långsiktig hållbarhet och hög kvalitet.

Nytänkande och långsiktighet ska prägla den fortsatta utvecklingen av området. Bred samsyn kring 
riktning, vilja och drivkraft  är också grundläggande och en självklar del av områdets utveckling. En 
öppenhet gentemot omvärldens utveckling kan utgöra grunden i arbetet med området och bidra 
till att det kan vara en stadsdel som är attraktiv idag, imorgon och för framtiden. Med tanke på att 
exploateringen planeras ske på jordbruksmark och inom vattenskyddsområde ska marken som be-
byggs nyttomaximeras genom att bebyggelsen planeras tät och eff ektiv. Smarta lösningar för en god 
energi- och vattenhushållning i både privat och off entlig regi ska prägla områdets utveckling.

Vattenmiljö - Värna vattnet
Områdets läge, till stor del inom det som kommer att blir ny avgränsning för Prästjordens vatten-
skyddsområde, kräver särskild hänsyn i planerings-, utbyggnads- och drift skedet. Det är viktigt att 
skydda både mot att föroreningar når ner till grundvattnet och att regnvattnet kan infi ltreras så att 
grundvattenmagasinen kan fyllas på och skapa nytt dricksvatten. Cirka 14 % av Halmstads dricks-
vattenförsörjning kommer ifrån Prästjorden-Fotstads vattentäkt och är i dagsläget helt oersättlig för 
dricksvattenförsörjningen.

Vattenskyddsområdets föreskrift er fi nns för att skydda området mot verksamhet som kan förorena 
eller skada grundvattentäktens möjlighet att producera ett bra råvatten för dricksvattenproduktion. 
I samband med att vattenskyddsområdet får ny avgränsning kommer också föreskrift erna (regler 
för vad som får göras inom området) att uppdateras. Föreskrift erna kommer att medföra vissa be-
gränsningar för exploateringen, exempelvis i vilka typer av verksamheter som kan fi nnas på plat-
sen, hur och var markarbeten som schaktning och grundläggningar av byggnader kan ske. För vissa 
åtgärder behövs tillstånd från miljönämnden.  

Det är inte bara viktigt att skydda mot föroreningar (kvaliteten) utan även att skydda områdets ka-
pacitet skapa nytt grundvatten genom att bibehålla ytor för infi ltration samt inte förstöra de renan-
de processerna som sker i marken och grundvattenströmmarna genom jordlagren ner till grusav-
lagringarna där grundvattnet lagras (kvantiteten). Enligt miljökvalitetsnormerna för grundvatten 
får varken kvaliteten eller kvantiteten i en grundvattenförekomst försämras och det är förbjudet att 
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tillåta planer eller verksamheter som kan påverka detta negativt. Länsstyrelsen har prövningsrätt 
för åtgärder som de anser inte är förenligt med lagstift ningen kring miljökvalitetsnormerna i 5 kap 
miljöbalken och kan därför upphäva detaljplanen om de bedömer att det utgör en för stor risk för 
grundvattnets kvalitet eller kvantitet.

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun antog 2018 riktlinjer för exploatering inom vatten-
skyddsområden vilket också ger styrning kring vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att områden 
med hög sårbarhet ska kunna exploateras. Exempelvis behöver infrastrukturen planeras och byggas 
på lite annorlunda sätt som troligtvis blir mer kostsamt i investeringsskedet och drift skedet. För att 
säkerställa att planerade skyddsåtgärder blir utbyggda är det viktigt att det, utöver planbestämmel-
ser, exploaterings och markanvisningsavtal, ha en tydlig kommunikation och målbild för att värna 
vattenskyddsområdet i utbyggnad och drift  för all tid framöver. 

I den fysiska planeringen är detaljplanens bestämmelser, exploaterings- och markanvisningsavta-
len inte tillräckliga för att säkerställa att områden med extremt hög sårbarhet kan byggas ut på ett 
sätt som inte skadar vattentäkten. Dessa områden har därför undantagits från exploatering. Även 
i områden där det fi nns en hög sårbarhet för dricksvattentäkten behöver kommunen vara mycket 
tydlig med sin kommunikation och ha en hög ambition utöver det som kan styras i detaljplanen, 
exploaterings- eller markanvisningsavtal och utbyggnad av infrastrukturen för att skydda dricksvat-
tenintressena på lång sikt. 

Genom att sätta en hög ambition och kommunicera ut en tydlig hållbarhetsprofi l för området kan 
det dra till sig exploatörer som är villiga att bidra med fl er miljömässigt innovativa lösningar. En 
förutsättning för exploateringen är att dagvattnet hanteras och används på ett annat sätt än det gör 
idag. Det ligger väl i linje med kommunens strategiska dokument om samhällsutveckling att ska-
pa attraktiva allmänna platser där dagvattnet får ta plats och används som en resurs. Dagvattnet 
ger förutsättningar att skapa grönblåa element i gaturummen, skolgårdar och på andra allmänna 
platser som ökar trivsel, biologisk mångfald och dämpar negativa eff ekter av klimatförändringar så 
som värmeböljor eller skyfall. Utvecklingen av området ska inte äventyra kommande generationers 
möjlighet att nyttja Prästjordens vattentäkt

En dagvattenhantering som eff ektivt renar dagvattnet så att det kan infi ltreras tillbaka i täkten kan 
möjliggöra att tillrinningen för nytt grundvatten inte påverkas i för stor utsträckning. Det fi nns 
dock ytor där risken för olyckor gör att det inte är lämpligt att infi ltrera dagvattnet. Detta är ex-
empelvis högt trafi kerade ytor eller parkeringsytor. För dessa ytor behöver dagvattnet samlas upp 
och ledas till täta dagvattenmagasin för rening innan det kan släppas till en recipient/vattendrag. 
Det medför att kostnaderna för dagvattenhantering från sådana ytor blir mer kostsamma att an-
lägga men också minskar tillrinningen till täkten. Denna utmaning tillsammans med utmaningar i 
området för all lösa trafi kmatningen i stort gör det extra viktigt att satsa på kollektivtrafi k, gång och 
cykelbanor. En av principerna för samhällsplaneringen i området är att minimera och centralisera 
högt trafi kerade ytor för att minska arealer av hårdgjorda ytor där infi ltrationen till vattentäkten 
kommer att försämras eller försvinna samt att dagvattenhanteringen kommer bli mer kostsam och 
komplicerad. 
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Hänsyn till grundvattnet
Utvecklingen av området ska inte äventyra möjligheten att även i framtiden nyttja Prästjordens vat-
tentäkt för dricksvatten åt stadens invånare. Utformningen av området görs med de förutsättningar 
som ges utifrån grundvattenbildning i området och markens sårbarhet.

En av principerna för att minska risken för påverkan på grundvattnet är att minimera fordonstra-
fi ken inom området. Det ska vara lätt att förfl ytta sig till fots, cykel eller med kollektivtrafi k. Där-
för bör samhällsservice planeras i anslutning till utpekade vägar, primära- och sekundärgator dit 
fordonstrafi ken koncentreras.

Miljöfarliga ämnen som kan påverka grundvattnet negativt måste undvikas under stadsdelens ut-
veckling, från planering, under byggnation och i den eft erföljande drift en i området. Byggnationen 
eller framtida verksamheter får inte påverka de skyddade jordlagren ovanför vattentäkten. Det i sin 
tur ställer krav på byggnadsteknik och utformning, samt vilka verksamheter som är lämpliga inom 
områdets olika delar. Byggmaterial får inte innehålla utpekade ämnen som kan förorena grundvatt-
net.
Ett robust dagvattensystem
Utvecklingen av området innebär att grundvattenkvaliteten i Prästjordens vattentäkt ska säkras 
för obestämd framtid och ta höjd för värsta tänkbara scenario. Utöver att tillämpa principer och 
förebygga åtgärder som minimerar mängden oönskade föroreningar inom området ska ytterligare 
försiktighet vidtas i själva dagvattenhanteringen.

Dagvatten är det vatten som uppstår på hårdgjorda ytor inom området och innehåller olika grader 
av föroreningar. Inget smutsigt vatten ska kunna nå grundvattnet. Med smutsigt dagvatten menas 
vatten från vägar och andra körbara ytor samt brandvatten. Därför ska ytor där smutsigt vatten 
uppstår vara täta och dagvatten ledas bort kontrollerat i täta system från området till områden 
lämpliga för rening.

Hållbara vardagsresor
En viktig del av planeringen av området är att skapa förutsättningar för goda resvanor och hållbara 
vardagsresor. Utifrån områdets läge och närheten till goda förutsättningar för transporter med bil 
kommer det bli ännu viktigare med goda kopplingar för gång-, cykel- och kollektivtrafi k redan i 
första utbyggnadsetappen. Planera kollektivtrafi knära och skapa noder för service utmed stråket bi-
drar till närhet och logiska rörelsemönster. En tät och funktionsblandad bebyggelse, daglig service i 
närheten av bostadsområden och korta avstånd för att främja hållbara resor. Ett sammanhängande 
system med gång- och cykelbanor mellan hem, skola och andra målpunkter bidrar även till trygg-
het och barn och ungas möjlighet att röra sig fritt i sitt närområde.

Gatunätet ska utformas eft er en tydlig hierarki, som ger rätt fart i staden, vilket bygger på principen 
att anpassa trafi ksystemet till platsens förutsättningar. Gator behöver vara självförklarande dvs ut-
formas så att rätt hastighet kan hållas. Gaturummets utformning såsom funktion, karaktär förhåller 
sig till omgivande bebyggelsestruktur och trafi knätet har en tydlig struktur och hierarki som visar 
hur gatorna ska användas. Biltrafi ken ska erbjudas god framkomlighet där det är önskvärt och 
begränsad framkomlighet där andra kvalitéer önskas. Räddningstjänstens framkomlighet är vik-
tiga bitar och gatunätet ska vara tillgängligt för räddningstjänst och servicefordon men utformas i 
övrigt för att ge kollektivtrafi k, cyklister och gående företräde i huvuddelen av områdets gatunät. 
Syft et med detta är att minska riskerna för negativ miljöpåverkan, minska trängsel och främja en 
hållbar livsstil.
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FÖRSLAG TILL ÖVERGRIPANDE STRUKTUR FÖR OMRÅDET
Förslaget innebär att stadsdelen koncentreras längs ett centralt kollektivtrafi kstråk som en förläng-
ning av befi ntliga kollektivtrafi klinjer från Sofi eberg och norrut. Det fi nns även möjlighet till för-
längning för regionbusstrafi ken vidare norrut mot Holm-Kvibille-Getinge. Området föreslås trafi k-
matas från Kårarpsleden i öster dit en ny matargata ansluts. Övergripande gatustruktur i området 
utgörs av uppsamlingsgator som sammankopplar de olika kvarteren med varandra samt mindre 
lokalgator som matar trafi ken till respektive kvarter. Längs områdets kollektivtrafi kstråk, som utgör 
områdets ryggrad, föreslås ett hållplatsläge som blir stadsdelens centrumnod dit högre bebyggelse 
och off entlig och kommersiell service lokaliseras. 

Grundprincipen för den nya bebyggelsen i området är en tät kärna som sträcker sig längs ett kol-
lektivtrafi kstråk vilket utgör områdets ryggrad och centrala del. Allt längre bort från kärnan glesnar 
bebyggelsen ut och skapar ett naturligt möte med landskapet.  På så vis skapas goda förutsättningar 
för ett hållbart resande och att kollektivtrafi k främjas.

Bebyggelsen föreslås utgöras av en blandning av fl erbostadshus, radhus och en mindre andel villor. 
För att komplettera näraliggande stadsdelar som innehåller i huvudsak äganderätter föreslås stads-
delen innehålla en högre andel fl erbostadshus med hyresrätter. Fördelningen för hela stadsdelen 
föreslås vara 60% fl erbostadshus, 35% radhus/kedjehus och 5% villor. Den högre andelen fl erbo-
stadshus innebär att det blir en högre koncentration av befolkning i områdets kärna vilket kan 
skapa underlag för service och en levande stadsdel. 

Den nya bebyggelsen i området ska vara blandad med en eff ektiv markanvändning. Bebyggelsen 
föreslås variera i höjder mellan 3-4 våningar för fl erbostadshus i de centrala delarna av området 
till lägre radhus och villor i 2 våningar. Även den lägre bebyggelsen med småhus och radhus tillåts 
bli högre istället för att breda ut sig på marken för att marken ska utnyttjas så eff ektivt som möjligt. 
Tomterna är små men tillräckligt stora för att inrymma de behov som fi nns. 

Området ska knyta an till det omgivande landskapet både genom att siktlinjer skapas i området ut 
mot landskapet men också genom att bebyggelsen anpassas till den varierade topografi n. Mötet 
mellan byggnader och landskap bör studeras noga i den fortsatta planeringsprocessen för att få 
den nya bebyggelsen att passa in i området. Den mänskliga skalan är utgångspunkt i området vid 
gestaltning av gaturum och bebyggelse. 

 
Referensbilder på fl erbostadshus i lägre skala, tre våningar. Bilder från Lisbjerg, Århus i Danmark.
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Ny matargata in till området 

Central servicenod 

med ny busshållplats 
Kårarpsleden, 
huvudled till området 

Lokalgator, utgör områdets 
primära stråk, kopplingar mellan 
kvarteren i området

Kollektivtrafi kstråk, 
stadsdelens huvudgata

Skola, förskola 

Området säkerställs som grönområde 

Befi ntlig busshållplats

Äldreboende, 60 platser 

FÖRSLAG TILL ÖVEERGRIPANDE STRUKTUR FÖR OMRÅDET

200 meter
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Ny grönstruktur skapas som kyter an till befi ntlig grönstruktur i området. Ett större sammanhäng-
ande område i områdets sydöstra del bevaras som grönområde som skydd för dricksvattentäkten. 
Området har extremt hög sårbarhet vilket riskerar att påverka infi ltration till dricksvattentäkten 
negativt om det bebyggs. Grönområdet blir också en resurs i området då tillgången till grönytor i 
de norra stadsdelarna som helhet är begränsad. Områden för dagvattenhantering föreslås i utkan-
ten av bebyggelsen med smalare gröna stråk som sammanlänkar bebyggelsen med grönstrukturen i 
området. Utgångspunkten är att grönstrukturen i området kan ha fl era funktioner såsom exempel-
vis rekreation, dagvattenhantering och ekosystemtjänster.

Bebyggelse och användning
Grundprincipen för den nya bebyggelsen i området är en tät kärna som sträcker sig längs ett kol-
lektivtrafi kstråk vilket utgör områdets ryggrad och centrala del. Allt längre bort från kärnan glesnar 
bebyggelsen ut och skapar ett naturligt möte med landskapet.  På så vis skapas goda förutsättningar 
för ett hållbart resande och att kollektivtrafi k främjas.

Själva bebyggelsen följer tre olika kategorier med olika skala, täthet och karaktär. De olika bebyg-
gelsetyperna som har föreslås är Byn, Trädgårdsstaden och Kärnan. Det föreslås att de olika kate-
gorierna blandas inom området som helhet. Inom de olika delområdena kan de tre kategorierna 
blandas till viss del för att skapa en variation och inga tydliga gränser mellan olika områdestyper. 
Ett varierande bebyggelselandskap bidrar till att kvaliteter och struktur i det befi ntliga kultur- och 
odlingslandskapet och den angränsande bebyggelse kan förstärkas då det i närliggande område 
fi nns inslag av de olika kategorierna. Inom bebyggelsen föreslås siktlinjer och stråk från centralt 
belägna platser ut mot det omgivande odlingslandskapet. Befi ntlig bebyggelse i form av gårdar 
med bostadshus föreslås fi nnas kvar och kan bidra till en kontinuitet och historik till platsen. Även 
befi ntlig plantskola föreslås bevaras inom området i anslutning till ett av de nya grönstråken. 

Området bedöms kunna innehålla totalt omkring 800-900 nya bostäder. Generellt bor det ca 2,1 
personer/bostad i Halmstads kommun vilket medför att området bör kunna inrymma drygt 2000 
nya invånare då det är utbyggt.

 
Till vänster: Referensbilder på fl erbostadshus blandat med radhus vilket skapar en variation i bebyggelsen. Bilder från Lisbjerg, 
Århus i Danmark. Till höger: Gångstråk genom bebyggelsen och ut mot landskapet. Bild från Hestra parkstad, Borås.
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Högre våningshöjd och täthet. Gröna gårdar och en mer stadsmäs-
sig karaktär mot gaturummet. 

Kärnan

Sammanbyggda volymer vilka används som rumsskapande ele-
ment.

Trädgårdsstaden
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Enkla och fristående volymer.

Byn

Kommunal service
För att stadsdelen ska fungera behöver kommunal service tillkomma. Den kommunala servicen har 
också en viktig funktion att bidra till en levande stadsdel och föreslås placeras i centralt läge invid 
centrumnod med busshållplats. Det kommer sannolikt att behövas en ny grundskola i området 
men hur stor skolan behöver vara är inte klart ännu. Det pågår en utredning för hur elevfl öden och 
skolornas upptagningsområden ska se ut framåt. Målsättningen är att skapa en mer blandad elev-
sammansättning, vilket är en del i målet till att nå en mer jämlik skola och minskad segregation. I 
strukturplanen fi nns därför avsatt plats för en större grundskola som kan inrymma åk f-9 med fl era 
paralleller. Beroende på hur behovet av skola ser ut inför detaljplanearbetet kan platsen även plane-
ras för annan kommunal service alternativt kan den södra delen planeras för bostäder. Möjligheten 
att utnyttja området som ligger inom extrem sårbarhet för infi ltration till vattentäkten för skolgård 
bör studeras i detaljplanearbetet. Visar det sig att behovet av skola är begränsat kan även en del i 
den södra delen av området vara aktuell för utökning av befi ntligt skolområde. 

Det fi nns behov av totalt 12 avdelningar förskola i området fördelade på två förskolor. Det fi nns 
även ett behov av äldreboende med 60 platser i området. Möjligheten att skapa kombinerat kök för 
de olika kommunala verksamheterna ska studeras för att ge mervärden och verksamheterna behö-
ver därför placeras med närhet till varandra. Möjligheten att inrymma en förskola i bottenvåningen 
på äldreboendet bör studeras vidare särskilt med fokus på behov av utemiljö. Det fi nns vidare be-
hov av två gruppbostäder inom området. Då de även fungerar som arbetsplatser är det viktigt även 
här med en placering med närhet till kollektivtrafi khållplatser.
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Kommunal service Kapacitet Yta (kvm)
Skola f-9+förskola 35 000
Äldreboende 60 platser 10 000
Gruppboende 2 st 2x2500

Behov och ytanspråk av den kommunala service som redovisas i strukturplanen. Behovet kommer att behöva 
utredas mer i detalj i fortsatt arbete då behovet av skola inte är klarlagt ännu. 

Kommersiell service
I en ny stadsdel med bostäder för runt 2000 nya invånare kommer att fi nnas underlag även av 
kommersiell service. I hur stor omfattning är oklart då dagens handlingsmönster är i förändring. 
I strukturplanen föreslås kommersiell service möjliggöras i anslutning till centrumnoden främst 
i bottenplan på fl erbostadshusen. Läge för exempelvis utlämningsställe för E-handel kan även bli 
aktuellt i området. 

1. Möjlighet för en skola och 
förskola med 4-6 avdelningar 

2. Äldreboende 60 platser med 
möjlighet för förskola i botten-
plan

3. Läge för en förskola alterna-
tivt utbyggnad av skola.

1

2

3

Kommunal service
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Trafi k
Kollektivtrafi k
Kollektivtrafi ken ska prioriteras i området och en ny gata föreslås utgöra stadsdelens ”ryggrad” och 
gaturummet utformas som en stadsgata där bussen har god framkomlighet. Detta för att stärka de 
kollektiva resealternativen, stadsbuss och regionbuss. Restiden med buss behöver sänkas i förhål-
lande till bilen, ges god framkomlighet och en hög turtäthet. Bussen behöver bli ett konkurrens-
kraft igt och ett mer attraktivt alternativ än att ta bilen till staden. Detta är viktigt för att uppnå 
målet om en klimatsmart stadsdel. 

Det är viktigt med ett ”Hela-resan-perspektiv”. Närhet mellan boende och hållplats ska fi nnas. 
Längs bussgatan bör det fi nnas utrymme för gång- och cykel och hållplatslägen ska fi nnas så att de 
nås på minst 400 meters avstånd från bostäderna. Inom 200 meter från centrumnoden ska bebyg-
gelsen vara tätare, och här bör även service placeras. Hållplatsläget vid centrumnoden föreslås bli 
stadsdelens centrala del som bebyggelsen som de off entliga platserna vänds mot. Det ska även vara 
lätt att nå centrumnod med hållplats med övrig gatustruktur i området. 
 
En förlängning föreslås av befi ntliga stadsbusslinje norrut. Utbyggnaden av området kommer att 
ske i etapper under en längre tid. Det gör det viktigt att de nya områdena planeras på ett sätt som 
ger fl exibilitet och kan möjliggöra bra kollektivtrafi klösningar även under etapputbyggnaden. Det 
är viktigt att inte planera bort viktigt kopplingar. 

1. Befi ntlig busshållplats vid 
Kärlekens skola

2. Ny busshållplats

3.Förlängning av busslinjer möj-
ligt norrut mot Holm-Kvibille

1

2

3

Kollektivtrafi k

2

2
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Gång och cykeltrafi k
Precis som kollektivtrafi k prioriteras gång- och cykeltrafi k inom området där huvudgatan genom 
området blir det primära stråket. Även befi ntlig gång- och cykelväg längs Göteborgsvägen fi nns 
kvar som en gen koppling mellan Sofi eberg och Kårarp. Gång- och cykelvägarna i området knyter 
an till befi ntliga stråk i söder och det skapas gena kopplingar in i området. 

Det fi nmaskiga gång- och cykelnätet inom områden för utbyggnad av bostäder bör detaljplaneras 
så att interna kommunikationer mellan bostäder och målpunkter inom området, d v s hållplatser, 
skolor och förskolor samt rekreationsområden fungerar bra. Korsningar mellan gc-vägar och gator 
inom området bör utformas med hänsyn till trafi ksäkerhet i varje enskilt fall. I första hand utfor-
mas gatan så att den anpassas till gående och cyklister, biltrafi kens hastighet dämpas inom hela 
stadsdelen. Vid skolor och liknande platser kan även andra åtgärder övervägas.

Genom att förbättra för gående och med utgångspunkt i vikten av att förfl ytta sig på ett tryggt och 
säkert sätt i staden bjuder stråk in till rörelse. Gångtrafi kanter är ett självklart inslag i en levande 
stad. Det är även viktigt att stråken är gena, logiska och självförklarande.

Cykel behöver en egen struktur och det är viktigt med bra förutsättningar för att arbetspendla med 
cykel. Genhet, separering, prioritering i gaturummet är avgörande för cykels attraktivitet. Det är 
viktigt med en planering som möjliggör för olika hastigheter och cykeltyper, ex. elcykel och attrak-
tiva cykelparkeringar.

Gång- och cykeltrafi k

1. Befi ntligt supercykelstråk norr-
ut längs Göteborgsvägen bevaras 
och kopplas ihop med gång- och 
cykelvägvägnätet i den nya bebyggel-
seområdet.

2. Längs med huvudgatan föreslås en 
gång- och cykelväg som blir ryggra-
den i ormådet. 

3. Gång och cykelvägar föreslås i ett 
fi nmaskigt nät i området som knyter 
an till kopplingar söderut. 

4. Befi ntlig mindre väg som kan 
nyttjas för gång- och cykeltrafi k al-
ternativt anordnas separat gång- och 
cykelväg. 

Heldragen rödlinje - befi ntlig 
cykelväg
Streckad röd linje - ny cykelväg

1

2

3
4
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Biltrafi k
Den tillkommande exploateringen kommer få en påverkan på befi ntligt trafi knät. Järnvägsleden är 
idag hårt belastad och har bristande kapacitet, Göteborgsvägen genom Sofi eberg och Kärleken har 
också bristande kapacitet att ta emot en ökad trafi k.  Den nya gatustruturen ska möjliggöra biltrafi k 
från det nya området till Kärlekens skola via till exempel särskild angöringsplats med parkeringsyta 
utan att sammankoppla vägnätet så att genomfart blir möjlig.

Kårarpsleden föreslås bli den primära leden som matar biltrafi ken in i området. Förstärkningar be-
höver göras i befi ntligt vägnät. Det gäller  bland annat utbyggnad av cirkulationsplatserna vid kors-
ning Kårarpsleden/väg 26 samt Sofi ebergsvägen/väg 26. Det är även viktigt att höja trafi ksäkerheten 
längs Kårarpsleden genom utbyggnad av gång- och cykelväg. Från Kårarpsleden leds trafi ken i 
området via en ny uppsamlingsgata. Den exakta dragningen av denna kommer att behöva planeras 
och anpassas till behovet av en framtida ny väg, Nordvästpassagen. Nordvästpassagen fi nns utpekad 
i översiktsplanen för att på sikt kunna avlasta vägnätet inne i Halmstad med trafi k. För trafi ksäker-
heten och trafi kmiljön bör raka och gena gator undvikas i området. 
Gamla Göteborgsvägen föreslås till viss del fi nnas kvar för trafi kmatning av de befi ntliga fastighe-
terna i området från norr. Infarten byggs om och vägen ansluts till det nya gatunätet. Den södra 
delen av Gamla Göteborgsvägen blir gång- och cykelväg samt bussgata en kort sträcka i söder.

Mindre lokalgator binder samman stadsdelens olika kvarter och skapar tillgänglighet inom områ-
det. Gator inom kvarteren utformas som lokalgator. För att minska bilens attraktionskraft  behöver 
service fi nnas i närheten, tillgång till cykelparkeringar, bil- och cykelpool, kollektivtrafi k och möj-
lighet till leveranser bör också fi nnas. 

1. Kårarpsleden, primär led 
till området 

2. Ny uppsamlingsgata in i 
området 

3. Kollektivtrafi k, här prio-
riteras buss framför bil

4. Sekundärt bilstråk, 
skapar tillgänglighet mellan 
kvarteren

5. Lokalgatorgator inne i 
kvartern, för tillgänglighet 
till fastigheterna

6. Här behövs åtgärder för 
att begränsa genomfart ge-
nom Sofi eberg till området.

1

2

34

5

6

Biltrafi k
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Bilparkering är ett viktigt verktyg för att styra trafi kfl öden och ett verktyg för att styra resvanor och 
beteende. Parkeringen ska ske ovan jord och bör i stor utsträckning ske så samlat som möjligt för 
att minimera påverkan på vattentäkten. Det är av största vikt att dessa lägen blir strategiskt place-
rade både utifrån tillgänglighet och utifrån påverkan på vattentäkten. En samlad parkering skapar 
fl exibilitet och möjligheten till att ändra markanvändningen i det fall behovet av parkering minskar. 
Parkering för funktionshindrade och korttidsparkering för angöring vid fastigheter kommer att 
behövas. I kommande planering bör det också strävas eft er att möjliggöra för alternativa mobilitets-
lösningar för att underlätta hållbara vardagsresor. Bilpool, elbilar, cykelpool, samt service och andra 
faciliteter är en del av detta.

Bilden till vänster visar en sektion ur TF Standard, Halmstads kommun. Huvudgata/uppsamlingsgata i om-
rådet föreslås utformas med alléplantering som tydligggör entrén till området  och tydligt avskiljer gång och 
cykelvägen från fordonstrafi ken. Bilden till höger visar ett exempel på hur en gata inne i området skulle kunna 
se ut med gångväg/cykelväg och trädplantering. Lisbjerg, Århus, Danmark. 
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Grön och blå struktur
Området ligger i gränslandet mellan stad och land och det fi nns storskaliga landskapsrum som kan 
bidra till områdets grönblåa infrastruktur. En viktig aspekt är att bebyggelsen vänder framsidan 
ut mot landskapet och att det kan skapas rekreativa strak som binder ihop befi ntliga och grön-
områden med nya som planeras. Dessa stråk ska också användas för rening och infi ltration för 
dagvatten, förstärka biologisk mångfald och minska negativa klimateff ekter som värmeböljor och 
skyfall. 

Stråken blir en del i områdets gröna infrastruktur for rekreation och biologisk mångfald i gränsen
mellan bebyggelsen och landskapsrummet. De geologiska förutsättningarna och topografi n kom-
mer till stor del styra var de grönblåa stråken och nya grönområden bör planeras för att kunna få 
ytorna att ge så många funktioner som möjligt. 

Det förutsätter att dagvatten renas inom allmän plats mark och att större exploatörer tar sitt ansvar 
i enlighet med förslaget för riktlinjer för hållbar dagvattenhantering för Halmstads kommun (KSU 
2022-08-16). 

Rent vatten från takytor etc ska infi ltreras ner i vattentäkten och ”smutsigare dagvatten” från trafi -
kerade ytor, parkeringsplatser mm ska renas och sedan infi ltreras.  Vatten föreslås bli ett naturligt 
inslag i områdets off entliga miljöer och att det får ta plats och att kretsloppet blir synligt. Ytorna 
för rinnvägar och infi ltration av dagvatten strukturerar markanvändningen såväl på fastighet-, 
kvarters- som på områdes nivå. Känsliga ytor reserveras som obebyggda grönblå stråk. Det kan 
vara både höjdpartier och låglänta områden. Utöver funktionen som park- och naturområden för 
dagvatten kan dessa nyttjas för rekreation, idrott och odling. Hur stora områden som kommer att 
behövas, och huruvida det är förenligt att ha öppna dagvattensystem inom vattenskyddsområdet 
kommer att behöva studeras djupare. 

Odlingslandskapet och de strukturer som fi nns där bör i möjligaste mån tas till vara och införlivas i 
områdets tillkommande parkstruktur. Det kan handla om odlingsrösen, stenmurar som kan sparas 
eller återskapas för att förstärka värdena. Det är viktigt att det fi nns gröna ytor i bostadskvarteren 
som bidrar till en närhet för rekreation och dagvattenhantering. En viktigt aspekt i området är att se 
vattnet som en resurs och att det blir ett naturligt inslag i stadsdelen. Utifrån skyfallskateringen har 
lågpunkter och naturliga rinnvägar identifi erats och dessa har varit utgångspunkten för grön- och 
blåstrukturen i området. 
Området ligger nära Galgbergets rekreationsområde och föreslås bindas ihop med gröna koppling-
ar och stråk även dit för att skapa en sammanhängande och lätttillgänglig struktur.

Referensbild från öppen 
dagvattenhantering i Kviberg, 
Göteborg (Norconsult).
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1

1. Nytt större parkområde 
skapas. 
2. Dagvattenhantering
3. Grönstråk som kopplar 
samman områdets grönst-
ruktur
4. Koppling mot grönområ-
den söderut (Galgberget) bör 
förstärkas

2

2

3

3

3

Grön- och blå struktur

4

Bilden ovan visar hur rening av dagvatten kan ske i området. Illustration från Edge BGG- Levande gaturum. 
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Teknisk försörjning

Spill- och dricksvatten
Anslutningen för nya bostäder till det befi ntliga dricksvattennätet kan göras inom området i både 
norr och söder. Det fi nns tillräckligt med kapacitet i befi ntliga dricksvattenledningar för att ansluta 
förslaget utbyggnadsområde.

Spillvatten från området kan anslutas till det befi ntliga spillvattennätet inom industriområdet norr 
om Kårarpsleden. Föreslaget utbyggnadsområde ligger högre än anslutningspunkten vilket betyder 
att hela områdets spillvatten kan avledas med självfall. Områdets topografi  är ganska varierande 
och därför är det viktigt att området planeras så att spillvattenledningar kan få självfall och undvika 
pumpning av spillvatten. Spillvattenledningar ska anläggas inom gatuområdet i så stor utsträckning 
som möjligt alternativt på annan allmän platsmark.

Hela området ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt spill- och dricksvatten.

Dagvatten
Hela området ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten. En översiktlig dagvattenutredning 
behöver tas fram i det fortsatta arbetet för att klargöra hur dagvattenhanteringen ska se ut. För vi-
dare beskrivning av inriktning för dagvatten se avsnittet Särskilt viktiga förutsättningar för områ-
det. 

Övrig infrastruktur
Hållbar energi bör främjas i området. Området vid Kårarp norr om Högalund har i översiktsplanen 
pekats ut som ett lämpligt omårde för hållbar energi tex solcellspark. Även Högalund kan vara möj-
ligt att studera för en utbyggnad av solenergi på bebyggelsen. Det är viktigt att i tidigt skede föra 
dialog med försvaret/fl ygplatsen om eventuell negativ påverkan på deras verksamhet med anled-
ning av solcellsanläggningar. 

Laddinfrastrukturen behöver byggas ut inom området så att förutsättningar fi nns redan från början 
för laddning av elfordon. 
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ETAPPINDELNING
Etapp 1
Privat initiativ för detaljplaneändring som syft ar till att pröva bostadsändamål för cirka 150 bostä-
der. Planbesked gavs i KSU hösten 2020. Området omfattar främst privatägd mark och ligger nära 
befi ntlig bebyggelse. Centralt för denna etapp är trafi klösningar till och från området. Angöring till 
området planeras att lösas tillfälligt fram tills det att vägnätet är utbyggt. Även omhändertagande av 
dagvatten och en lösning för spillvattenhanteringen behöver utredas vidare. Arbetet med detaljpla-
nen är planerat att påbörjas under hösten 2022.

Övriga etapper
För övriga delar av området är iniativet kommunalt då kommunen äger cirka häft en av marken. 
Detaljplaneläggning ska pröva cirka 800-900 bostäder i området,  och kommunal service såsom 
grundskola, förskola, äldreboende och gruppboenden. Behovet av förskolan förväntas sammanlagt 
innebära 12 avdelningar. Utredning pågår kring behovet av en grundskola i området och dess stor-
lek. Om inget behov fi nns av grundskola kommer delar av området att planeras för bostäder. 

Den östra delen av området har en viktig funktion att knyta samman Högalund med Kårarps-
området. Den norra delen av området gränsar till vägreservat Nordvästpassagen som är utpekat i 
översiktsplanen. Vägreservatet som ska koppla samman Kårarpsleden mot Wapnöleden och vidare 
mot Tiarpsallén är viktigt ur trafi kförsörjningssynpunkt för den övergripande trafi kstrukturen i 
Halmstad. Planering av området vid Högalund behöver ta höjd för att en väg kommer att byggas ut 
på längre sikt tex genom att möjliggöra för en framtida väganslutning mot norr. 

Röd linje markerar etapp 1. 
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BEDÖMNING AV KONSEKVENSER
Nedan följer en övergripande bedömning av konsekvenserna av förslaget till strukturplan. I kom-
mande planering kommer konsekvensbedömningen att fördjupas. 

Miljömässiga konsekvenser
Det kommer att krävas skyddsåtgärder för vattentäkten vid framtida exploatering även inom 
föreslaget bebyggelseområde och andel allmänna grön ytor kan tänkas blir större än vid andra 
exploateringar. För vidare detaljplanering kommer det att krävas att extra hänsyn tas till vattenmil-
jön, grundvattnet och robusta dagvattensystem. Kommunen äger ungefär hälft en av marken inom 
området. För att kunna möjliggöra föreslagen exploatering kommer det att krävas en dialog med 
övriga fastighetsägare kring exploatering och eventuella markförvärv. Det är också en viktig aspekt 
att ta hänsyn till vid en etappindelning. Byggnation av området kan annars innebära en försämring 
av Halmstads kommuns möjlighet för nutida och framtida vattenförsörjning. 

Jordbruksmark exploateras vilket är en irreversibel åtgärd. Jordbruksmark får endast bebyggas för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Bostäder i den mängd som föreslås inrymmas inom om-
rådet utgör ett sådant väsentligt samhällsintresse för att tillgodose kommunens bostadsförsörjning. 
Det är viktigt att markanvändningen blir eff ektiv och att hänsyn tas till vattenmiljön vid exploate-
ring. 

Sociala konsekvenser
På lång sikt innebär en utbyggnad av området en helt ny stadsdel med ca 2000 nya invånare. För 
att undvika negativa konsekvenser och säkra god social utveckling föreslås en successiv utbygg-
nad under en längre tid med olika upplåtelseformer. Attraktiva lägen för utbyggnad av service ger 
goda förutsättningar för nyetablering, som i sin tur kan leda till ökad servicenivå i hela stadsdelen. 
Off entlig service för områdets behov såsom skola, förskola och äldreboende föreslås fi nnas på plats 
i tidigt skede vid utbyggnad av området vilket ger möjlighet för möten mellan människor redan då 
infl yttning sker. 

Ekonomiska konsekvenser
En utveckling av området enligt förslaget kommer att kräva investeringar för utbyggnad av ny in-
frastruktur, allmän platsmark såsom parker, lekplatser och nya gator. Det kommer att behövas nya 
ledningsnät för både dricks- och spillvatten, dagvatten och annan teknisk försörjning. Förslaget kan 
också komma att medföra ombyggnad av vissa befi ntliga strukturer.  Utbyggnad av området med 
nya bostäder kommer också att kräva ny kommunal service såsom grundskola, förskola och äldre-
boende.

Det kommer även behövas särskilda skyddsåtgärder för att kunna säkerställa kvaliteten och kvan-
titeten på grundvattnet. Kostnadsuppskattningar för detta kommer att behöva göras längre fram i 
processen. Nytillkomna gröna och blå strukturer kan komma att behöva drift as annorlunda med 
anledning av vattentäkten, vilket kan medföra högre drift skostnad än vanligt.

Eventuella markförvärv kan komma att medföra kostnader för kommunen initialt. Men kommu-
nen äger en ganska stor andel av marken inom området och en exploatering av området enligt 
förslaget kommer att tillskapa nya byggrätter som på sikt genererar intäkter.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan

Ny kommunomfattande översiktsplan för Halmstads kommun antogs av kommunfullmäktige 
2022-03-30 och vann laga kraft  2022-08-12. Område H13 beskrivs som följer i gällande översikts-
plan Framtidsplan 2050: 
”Sofi eberg växer mot norr vid Göteborgsvägen. Utbyggnaden begränsas av försvarets påverkansom-
råde i öster och vattentäkten i väster. Området kan utökas inom försvarets påverkansområde, men 
då endast med användningar som inte är störningskänsliga. Området rymmer ungefär 1400 bostäder 
med en blandning av fl erbostadshus, radhus, villor med mera. Med en utbyggnad av staden i norr mo-
tiveras ytterligare en centrumnod som omfattar både off entlig och kommersiell service. Utbyggnaden 
sker delvis inom föreslaget vattenskyddsområde och utbyggnaden av området måste därför präglas av 
hänsyn till vattentäkten så att påverkan på grundvattnet undviks både i avseende kvalitet och kvan-
titet. Detta begränsar hushöjder för en säker grundläggning, dagvattenhantering, mängd och utform-
ning av parkstråk för att ta hand om dagvatten på ett säkert sätt, samt extra satsningar på hållbara 
transporter. Utbyggnad av kollektivtrafi ken bör därför följa en utbyggnad av området. Trafi kförsörj-
ningen bör ske norr ifrån från Kårarpsleden för att inte belasta försvarets område med ökad biltrafi k. 
Att jordbruksmark tas i anspråk motiveras av att fl er bostäder behövs och då staden ligger i jordbruks-
bygd är ianspråktagande av jordbruksmark nödvändigt om det ska vara en större volym. Föreslagen 
utbyggnad sker i anslutning till befi ntlig bebyggelse, är lätt att kollektivtrafi kförsörja och har en närhet 
till verksamhetsområde med många arbetsplatser vilket underlättar ett hållbart resande.”

Ett vägreservat avgränsar området i norr. Syft et med vägreservatet är att koppla samman Kårarps-
leden mot Wapnöleden och vidare mot Tiarpsallén. Reservatet är viktigt ur trafi kförsörjningssyn-
punkt för den övergripande trafi kstrukturen i Halmstad på längre sikt. Planering av området vid 
Högalund behöver ta höjd för att en väg kommer att byggas ut. Vägreservatet beskrivs som följer: 
”Mark som reserveras för framtida väg som ingår i huvudvägnätet av lokal och regional betydelse. Syf-
tet är att spara marken för framtida väg och därför tillåts ingen ny bebyggelse inom området. Innefatt-
ar bilväg och vanligtvis även cykelväg. Utbyggnad sker inom eller eft er planperioden.”
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Området gränsar till industriområdet Kårarp i norr som delvis är utbyggt. Det föreslås som om-
vandlingsormåde i översiktsplanen och beskrivs som följer: ”Områdets betydelse för dricksvatten 
prioriteras och säkerställs. Kårarp omvandlas så att användningen är säker för vattentäkten såsom 
jordbruksmark, natur eller park. Infrastrukturen är utbyggd och området är planlagt som verksam-
hetsmark. Dock är området till stora delar inte bebyggt sedan utredningen att anpassa vattenskydds-
området eft er miljöbalken för Prästjorden-Fotstad visade sig innebära en utökning av både sekundär 
och primärzon. Befi ntlig planlagd verksamhetsmark som inte är bebyggd ska ersättas med använd-
ningar och skyddsbestämmelser som är skonsammare mot vattentäkten än gällande användning. 
Omvandlingen handlar således främst om att planlagd verksamhet inte ska byggas ut. Området bör 
bibehållas i kommunal ägo för att säkerställa en säker markanvändning. Samhällsnyttiga funktioner 
som kan tillkomma utan påverkan på vattentäkten kan bli aktuella såsom ny räddningstjänststation 
då det är ett bra läge med närhet till både E6, väg 26 och staden. Stora ytor bör avsättas till grönst-
ruktur eft ersom det är viktigt att samla rent dagvatten för att inte påverka vattentäktens kvantitet. 
Anläggningar som inte påverkar vattentäkten negativt, så som solcellspark, kan bli aktuellt. Grönytor-
na kommer också ha en viktig funktion att fylla för att förse de norra delarna av staden med rekrea-
tionsområden.”

I översiktsplanen har tillgången till grönområden vid utbyggnad enligt översiktsplanen analyserats. 
Högalund ingår då i ett område där tillgången till grönytor per invånare kommer att vara låg (0-100 
kvm/invånare). I planeringsinriktning 3.8 anges att förtätning på park, natur- och grönområden 
inte får ske i stadsdelar med mindre mängd grönyta än 100 kvm grönyta/invånare. Grönytor i dessa 
stadsdelar bör hålla en hög kvalitet för att möta behovet. Det är därför viktigt att vid fortsatt plane-
ring tillse att mängd och kvalitet på grönytor ökar och inte minskar. 

Detaljplan

Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Riksintressen

Området gränsar till påverkansområde för buller och 
annan risk av hänsyn till försvaret. Inom dessa områ-
den ska inte störningskänslig bebyggelse såsom bostä-
der tillkomma. I översiktsplanens del A: Strategiska 
planeringsinriktningar i planeringsinriktning 2.1 anges 
följande; ”Prioritera bebyggelseutveckling och infra-
strukturer i staden så att Halmstad kan utvecklas som 
en regional tillväxtmotor. Verksamheter viktiga för 
Halmstads funktion som regionhubb prioriteras, bland 
annat sjukhuset, högskolan, försvaret och andra statli-
ga myndigheter. Likaså utvecklas centrala funktioner 
som är viktiga för positionen som regional tillväxtmo-
tor till exempel resecentrum.” 

Området ligger även inom påverkansområde för 
väderradar och påverkansområde för civil fl ygplats. 
Dessa riksintressen bedöms inte påverka områdets 
utformning då de främst berör högre byggnader. 

Kartan visar påverkansområde för buller och 
annan risk (rosa område). 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
I detta avsnitt presenteras området och dess planeringsförutsättningar. Geografi skt läge, omfattning 
och avgränsning, ställningsstagande i gällande översiktsplan, markanvändning och bebyggelse, 
markens sårbrahet, mobilitet och transporter, natur- och grönområde och riksintressen. 

Geografi skt läge

Området ligger i norra delen av Halmstads tätort, cirka 5 km från Halmstad centrum. Området 
ligger i direkt anslutning till Sofi eberg, Kärleken och Norra Utmarken. Cirka två kilometer norr om 
området ligger Holm. Området ligger i brytpunkten/gränslandet mellan stadsbygd och landsbygd 
och utgör entrén till staden från Göteborgsvägen och Wapnödalen. 

Wapnödalen och det öppna landskapet dominerar omgivningen med det öppna och böljande jord-
brukslandskapet. Galgberget ligger sydväst om utredningsområdet och kopplar området till Halm-
stads sjukhus och försvaret. Kårapsleden kopplar området till E6an, norra infartsleden, Tegelbruket 
och Nissan. 

 

Omfattning och avgränsning

Området avgränsas av Göteborgsvägen och Kårarpsleden i öster och Jesperlundsvägen i väster. I 
söder ansluter området till befi ntligt skol- och idrottsområde på Sofi eberg.  I norr gränsar området 
till jordbruksmark. 

Markägoförhållanden 
Kommunen äger lite mer än hälft en av marken inom området, lila markerat nedan. Utöver kom-
munen ger Derome området längst i sydväst och fyra privata markägare äger varsin del av övrig 
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mark. 

 
Markanvändning och bebyggelse
Markanvändningen i området utgörs idag till stor del av jordbruksmark. Inom området fi nns fl era 
enskilda bostadshus och några gårdar med både bostadshus och ekonomibyggnader. Området 
gränsar till stadens norra delar främst bostadsbebyggelse, i Kärleken, Sofi eberg och Norra utmar-
ken. I norr gränsar området till industribebyggelsen inom Kårarps verksamhetsområde. Bebyggel-
sen är storskalig och skapar en kontrast till det öppna jordbrukslandskapet och de mindre bostads-
husen och gårdarna. 

I stadsdelen Kärleken-Sofi eberg är den dominerande bostadstypen småhus (79%). Flerbostadshus 
utgör ca 13% av bostäderna. I området är 63% av bostäderna äganderätter, 6 % bostadsrätter och 23 
% hyresrätter.

Service
Söder om området fi nns det två kommunala förskolor, två stycken skolor varav en F-3 och en 4-9 
skola, en fritidsgård samt ett vårdboende. Inom området fi nns även pizzeria, närbutik samt kyr-
kans verksamhet med öppen förskola och ungdomsverksamhet. Detta fi nns även en idrottshall och 
fotbollsplaner i anslutning till Stenstorpsskolan. 

I Kärleken fi nns en kyrka samt en mindre centrumbildning runt korsningen Nissastigen - Göte-
borgsvägen. Inom stadsdelen fi nns två grundskolor, en idrottshall och idrottsplats med fotbollspla-
ner. Flera förskolor fi nns i området. 
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Trafi k
Gång- och cykel
Cykelväg fi nns utmed Göteborgsvägen som kopplar till fl era gång och cykelvägar söderut mot sta-
den och vidare norrut mot Kårarps industriområde och mot Holm. Till området ansluter cykelväg 
även vid Stenstorpsvägen som fortsätter söderut mot Galgberget och centrala Halmstad. 

 

Kollektivtrafi k
Det är primärt tre busslinjer som försörjer utredningsområdet med kollektivtrafi k, stadsbuss 6 och 
7 samt regionbusslinje 351. Utöver dess går linje 17 som är en industrilinje som försörjer Kåraps 
industriområdet med kollektivtrafi k under vissa tider på dygnet. 

Biltrafi k
Området kopplar till Halmstads centrum via antingen Kårapsleden eller Göteborgsvägen som 
sedan ansluter till Norra infartsleden, Järnvägsleden, Slottsmöllebron och Wrangelsleden. Järnvägs-
leden och Wrangelsleden är hårt belastade och det är redan idag kapacitetsbrist.

Göteborgsvägen kopplar ihop området norrut mot bl.a Holm, Tiarpsallén, Kvibille och Getinge. 
Wapnöleden binder ihop området väster ut mot, Wapnö, Galgberget, Halmstad sjukhus och Flyg-
staden. 

Närhet till E6 med anslutande trafi kleder ger goda förutsättningar för bilpendling till och från om-
rådet. 

Prästjordens vattentäkt och markens sårbarhet
Kommunfullmäktige i Halmstads kommun antog 2018 riktlinjer för exploatering inom vatten-
skyddsområden vilket också ger styrning kring vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att områden 
med hög sårbarhet ska kunna exploateras. Exempelvis behöver infrastrukturen planeras och byggas 
på lite annorlunda sätt som troligtvis blir mer kostsamt i investeringsskedet och drift skedet. För att 
säkerställa att planerade skyddsåtgärder blir utbyggda är det viktigt att det, utöver planbestämmel-
ser, exploaterings och markanvisningsavtal, ha en tydlig kommunikation och målbild för att värna 
vattenskyddsområdet i utbyggnad och drift  för all tid framöver. 
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Området ligger delvis inom ny avgränsning för sekundär skyddszon för Prästjordens vattentäkt. 
Norconsult (Utredning av påverkansfaktorer och riskbedömning, Prästjordens och Fotstads vatten-
täkter, Norconsult, 2021-12-21) har genomfört en utredning av påverkansfaktorer och riskbedöm-
ning för vattentäkterna i Prästjorden och Fotstad strax utanför Halmstad tätort som underlag för 
fortsatt planering. Avgränsningen har bestått av det föreslagna vattenskyddsområdet för aktuella 
vattentäkter. Uppdraget har i korthet gått ut på att göra en riskanalys för planerad exploatering 
utifrån diff us vardagsbelastning samt övriga befi ntliga och eventuella framtida risker. Utifrån resul-
tatet har sedan förslag till riskreducerande åtgärder tagits fram, för att om möjligt minska påverkan 
av den planerade exploateringen.

Geologin i området är relativt komplex och delvis styrande för vilka föroreningar som kan nå 
grundvattnet. Marken inom vattenskyddsområdet består av isälvsavlagringar, svallsand och morän 
med hög genomsläpplighet varvat med ler- och siltavlagringar, vilka vanligtvis har mycket lägre 
genomsläpplighet. En tidigare framställd sårbarhetskarta utifrån jordlagrens sammansättning och 
genomsläpplighet har använts för att utvärdera föroreningsrisker i olika delar av vattenskyddsom-
rådet. Utifrån befi ntliga vattenanalyser är vattenkvaliteten i området god, både i Prästjordens och 
Fotstads vattentäkter. Inga ökande trender av analyserade ämnen kan iakttas. Nitratförekomsten 
tyder på påverkan från jordbruk med halter strax under gränsen för tjänligt med anmärkning enligt 
LIVSFS.

I utredningen har Norconsult studerat planerad exploatering inom vattenskyddsområdet enligt 
översiktsplanens samrådsversion. Planerad exploatering inom vattenskyddsområdet är uppdelad 
i två områden, där markanvändningen angetts som bostadsbebyggelse (H13) respektive industri 
(H14). 

Utifrån dessa uppgift er har den diff usa vardagsbelastningen beräknats för samtliga markanvänd-
ningsområden inom hela vattenskyddsområdet för åren 2021 och 2050. Det har även gjorts en be-
räkning av vilken eff ekt de hårdgjorda ytorna har på grundvattenkvantiteten. Riskklassning av olika 
markanvändningsytor har däreft er gjorts för både 2021 och 2050 utifrån kända föroreningskällor, 
övrig påverkan på kvalitet och kvantitet med utgångspunkt i försiktighetsprincipen.

Utifrån sammanställning av riskkällor kan det konstateras att det utöver det kommunala grundvat-
tenuttaget för dricksvatten i huvudsak fi nns två stora risker kopplade till grundvattenkvantitet inom 
vattenskyddsområdet idag. Den ena är hårdgjorda ytor, som förhindrar grundvattenbildning. Den 
andra är jordbruk och viss industri och verksamhet som med stora uttag bidrar till risk för vatten-
brist, speciellt under de delar av året då ingen nybildning sker.

För att minska risken för påverkan på vattentäkterna konstateras i utredningen att områden med 
extrem sårbarhet inte bör bebyggas, och områden med hög sårbarhet bör bebyggas restriktivt, med 
långtgående skyddsåtgärder. Utöver det bör även beslutsunderlag för vilken typ av industriverk-
samhet som är tillåten respektive otillåten inom vattenskyddsområdet tas fram.

För att minska riskerna i området bör fl era faktorer beaktas vid nyexploatering. Hårdgjorda ytor 
bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt, speciellt i områden med extrem sårbarhet. I dessa 
områden kan mer vatten infi ltrera, vilket måste möjliggöras utan att öka risken för infi ltration av 
orenat dagvatten. Fragmentering av området bör undvikas och markytan bör utnyttjas så eff ektivt 
som möjligt så att hårdgjorda ytor kan hållas till ett minimum. Områden med extrem sårbarhet bör 
dessutom inte bebyggas, och områden med hög sårbarhet bör bebyggas restriktivt, med långtgå-
ende skyddsåtgärder. För det planerade området med ny bostadsbebyggelse innebär detta att ytan 
med den extrema sårbarheten i det sydöstra hörnet inte bör bebyggas och inte hårdgöras. Här bör 
istället park- och/eller naturmark planeras. 
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Generella prioriterade skyddsåtgärder som föreslås i utredningen:
• Undvika exploatering i områden med extrem sårbarhet.
• Exploatering ska utföras med långtgående skyddsåtgärder i områden med hög sårbarhet.
• Detaljerad riskanalys för befi ntliga och framtida verksamheter och jordbruk för att utvärdera 

specifi ka riskreducerande åtgärder.
• Följ kommunens befi ntliga riktlinjer för nyexploatering.
• Blågröngrå lösningar och reningsåtgärder för dagvattnet ska prioriteras i nyexploateringsområ-

den.
• Hårdgjorda ytor inom områden med extrem och hög sårbarhet bör undvikas. I den mån det 

ändå behöver utföras, eller redan förekommer, bör återinfi ltration av renat dagvatten ske.
• Säkerställa att användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet följer skyddsfö-

reskrift erna för vattentäkterna.

Detaljerade prioriterade skyddsåtgärder som berör området Högalund:
• Skyddsåtgärder längs kommunal delsträcka av väg 26 (Norra Infartsleden) bör utföras snarast.
• Noggrannare markundersökningar för att i detalj utreda markens sårbarhet i planerat exploate-

ringsområde utanför undersökt vattenskyddsområde. 

Karta från utredning Norconsult, 2021-12-21. Prästjorden och Fotstads vattentäkters sårbarhet indelat i sår-
barhetsklasser enligt tidigare utförd sårbarhetsutredning (ÅF, 2019), samt område med eventuellt tillkommande 
exploatering. Område Högalund markerat med svart linje. 
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FORTSATT ARBETE

Ett antal frågor behöver utredas vidare som start på fortsatt planering: 
• Kommunen behöver föra dialog med markägare kring områdets framtida utbyggnad. 
• En översiktlig dagvattenutredning behöver tas fram för hela området.
• Ett hållbarhetsprogam tas fram som omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

med särskilt fokus på vatten. För att Högalund ska kunna bebyggas behöver området planeras 
hållbart särskilt med avseende på påverkan på dricksvattnet. Hållbarhetsprogrammet föreslås 
tas fram parallellt med detaljplanerna för Högalund och ska ligga som underlag för att kom-
municera en målbild gällande hur Högalund blir en hållbar stadsdel. Programmet utgör sedan 
underlag vid markanvisningstävlingar och vid upprättande av avtal med byggherrar. De ska 
användas i såväl planerings- som byggskede.
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Godkännande av strukturplan för Högalund samt planuppdrag och 
hållbarhetsprogram 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna strukturplan för Högalund, daterad 2022-08-23. All vidare 

planering ska i huvudsak utgå ifrån strukturplanen.  
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att i detaljplan pröva centrum-, vård-, skol- och bostadsändamål för området med 
beteckningen H13 i Framtidsplan 2050, det vill säga fastigheterna Halmstad 7:49 och 7:58 med 
flera. Ny detaljplan bör kunna antas senast under första kvartalet 2025. Detaljplanen är 
högprioriterad. 

3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ett hållbarhetsprogram ska tas fram för 
området med beteckningen H13 i Framtidsplan 2050 som omfattar social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet, med särskilt fokus på vatten. 

4. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta de avtal som fordras för detaljplanen i enlighet med planuppdraget.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände 2020-04-27 §76 ”Översiktlig planutredning för 
Sofieberg/Kärleken m fl i Halmstad” som behandlade inriktning för fortsatt utbyggnad av staden 
norrut. Dokumentet skulle fungera som underlag för kommande detaljplaner och vid 
ställningstaganden i samband med framtagande av ny översiktsplan, Framtidsplan 2050. Tydliga 
ställningstaganden gjordes i översiktsplanen att dricksvattnet ska prioriteras vilket medförde att 
utbyggnadsområdets avgränsning ändrades. Vidare gjordes ställningstaganden att försvaret ska ges goda 
förutsättningar att utvecklas i Halmstads kommun. Bostäder dvs störningskänslig bebyggelse ska inte 
planeras inom försvarets påverkansområde vilket gjorde att områdets avgränsning ändrades i väster.  
 
Sedan planutredningen godkändes 2020 har två större utredningar tagits fram som underlag för fortsatt 
arbete. En övergripande trafikutredning har tagits fram som syftar till att ge ett underlag för ett 
trafiksäkert trafiknät med god framkomlighet för alla trafikslag inför kommande detaljplanearbete. 
Även en utredning av påverkansfaktorer och riskbedömning för Prästjordens och Fotstads vattentäkter 
har tagits fram. I utredningen tydliggörs vilka hänsyn som ska tas i förhållande till vattentäkten och 
även vilka områden som inte är lämpliga att exploatera. För att minska risken för påverkan på 
vattentäkterna konstateras i utredningen att områden med extrem sårbarhet inte bör bebyggas, och 
områden med hög sårbarhet bör bebyggas restriktivt, med långtgående skyddsåtgärder. Detta innebär 
att den sydöstra delen av området inte bör bebyggas och inte hårdgöras. Här bör istället park- och/eller 
naturmark planeras. För att minska riskerna i området i övrigt bör flera faktorer beaktas vid 
nyexploatering. Hårdgjorda ytor bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt, speciellt i områden 

Ärende KS 2019/00451 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Ärendets ursprung: Kommunledningsförvaltningen 
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med extrem sårbarhet. I dessa områden kan mer vatten infiltrera, vilket måste möjliggöras utan att öka 
risken för infiltration av orenat dagvatten.  
 
Då planeringsförutsättningarna för området har förändrats sedan tidigare inriktning beslutats har en 
uppdaterad strukturplan tagits fram. I strukturplanen tas hänsyn till gällande översiktsplan och de nya 
förutsättningarna. Den uppdaterade strukturplanen ska sedan ligga till grund för fortsatt 
detaljplanearbete. I strukturplanen föreslås 800-900 bostäder tillkomma. Bebyggelsen föreslås placeras 
längs ett centralt kollektivtrafikstråk med tre nya busshållplatser. En centrumnod som omges av 
kommunala verksamheter ligger centralt i området. I stadsdelen Sofieberg/Norra utmarken/Kärleken 
dominerar idag äganderätter. För att uppnå målen i översiktsplanen om att bryta segregationen föreslås 
blandad bebyggelse i området med en tyngdpunkt på flerbostadshus. Att nybyggnationen ses i sitt 
sammanhang och blandningen avser helheten i stadsdelen är viktigt också i nya större områden i 
synnerhet för att minska skolsegregationen. För att det ska bli en blandning av boendetyper även inom 
området föreslås även radhus/kedjehus och en mindre andel villatomter.  
 
Områdets läge, som till stor del ligger inom det som kommer att blir ny avgränsning för Prästjordens 
vattenskyddsområde, kräver särskild hänsyn i planerings-, utbyggnads- och driftskedet. En förutsättning 
för att Högalund ska kunna bebyggas är att området planeras och byggs på ett sätt som inte påverkar 
dricksvattnet negativt. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att ett hållbarhetsprogram ska tas 
fram för området som omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med särskilt fokus på 
vatten. Programmet ska ligga som underlag för att kommunicera en målbild gällande hur Högalund blir 
en hållbar stadsdel. Programmet kan sedan utgöra underlag vid markanvisningstävlingar och vid 
upprättande av avtal med byggherrar. De ska användas i såväl planerings- som byggskede. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har behandlats av en projektgrupp med representanter från kommunledningsförvaltningens 
samhällsbyggnadskontor, teknik och fastighetsförvaltningen, LBVA. Avstämning kring behov av 
kommunal service har också skett med barn- och ungdomsförvaltningen, hemvårdsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Ärendet har behandlats av i projektsamordningsgruppen där representanter för alla 
kommunens samhällsbyggande förvaltningar deltar.  
 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände 2020-04-27 §76 ”Översiktlig planutredning för 
Sofieberg/Kärleken m fl i Halmstad”. Dokumentet skulle fungera som underlag för kommande 
detaljplaner och som underlag för ställningstaganden i samband med framtagande av ny översiktsplan, 
Framtidsplan 2050. För att minimera negativ påverkan på grundvattenförekomsten och 
dricksvattenförsörjning beslutade KSU även att särskild stor hänsyn ska tas till följande i kommande 
detaljplanearbeten: effektivt markutnyttjande, god bebyggd miljö och levande stadsmiljö, vattenmiljö 
och värna vattnet, hänsyn till grundvattnet, ett robust dagvattensystem och hållbara vardagsresor.  
 
Den beslutade planeringsinriktningen för området utgjorde underlag för ny översiktsplan, Framtidsplan 
2050. Tydliga ställningstaganden gjordes i översiktsplanen att dricksvattnet ska prioriteras vilket är 
anledningen till att utbyggnadsområdet har minskat i omfattning. Vidare gjordes ställningstaganden att 
försvaret ska ges goda förutsättningar att utvecklas i Halmstads kommun. Bostäder dvs störningskänslig 
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bebyggelse ska inte planeras inom försvarets påverkansområde vilket medförde att avgränsningen 
ändrades i väster. 
 
Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2016-2030 med justerad förteckning redovisar när olika 
projekt ska planläggas respektive byggas. Området H13 ska planläggas under perioden 2021-2025 med 
pågående plan 180 bostäder samt 600 bostäder i övriga området. Utbyggnaden av området beräknas här 
ske 2026-2030. Tidpunkt för planläggning stämmer således väl in. Dock finns ytterligare en etapp i 
bostadsförsörjningsprogrammet med 600 bostäder för planläggning 2026-2030. Då arbetet med 
strukturplanen visat att en mindre byggnation är lämplig utifrån påverkan på vattentäkten, avses hela 
området planläggas i två etapper, pågående detaljplan samt ytterligare en detaljplan. 
Bostadsförsörjningsprogrammet föreslås revideras i linje med strukturplanen.  
 

Analys  

Analys av förslaget  
Sedan planutredningen godkändes 2020 har två större utredningar tagits fram som underlag för fortsatt 
arbete. En övergripande trafikutredning har tagits fram som syftar till att ge ett underlag för ett 
trafiksäkert trafiknät med god framkomlighet för alla trafikslag inför kommande detaljplanearbete. I 
utredningen ges alternativa förslag till trafikmatning av området och även förslag på åtgärder som 
behövs utanför området.  
 
Även en utredning av påverkansfaktorer och riskbedömning för Prästjordens och Fotstads vattentäkter 
har tagits fram. I utredningen tydliggörs vilka hänsyn som ska tas i förhållande till vattentäkten och 
även vilka områden som inte är lämpliga att exploatera. För att minska risken för påverkan på 
vattentäkten konstateras i utredningen att områden med extrem sårbarhet inte bör bebyggas, och 
områden med hög sårbarhet bör bebyggas restriktivt, med långtgående skyddsåtgärder. Detta innebär 
att den sydöstra delen av område H13 som är utpekat i översiktsplanen inte bör bebyggas eller 
hårdgöras. Här bör istället park- och/eller naturmark planeras. För att minska riskerna i området i 
övrigt bör flera faktorer beaktas vid nyexploatering. Hårdgjorda ytor bör undvikas i så stor utsträckning 
som möjligt, speciellt i områden med extrem sårbarhet. I dessa områden kan mer vatten infiltrera, vilket 
måste möjliggöras utan att öka risken för infiltration av orenat dagvatten.  
 
Då planeringsförutsättningarna för området har förändrats sedan tidigare inriktning beslutats har en 
uppdaterad strukturplan tagits fram. I strukturplanen tas hänsyn till gällande översiktsplan och de nya 
förutsättningarna. Den uppdaterade strukturplanen ska sedan ligga till grund för fortsatt 
detaljplanearbete. I strukturplanen föreslås 800-900 bostäder tillkomma. Detta är ett mindre antal 
bostäder än vad som anges i översiktsplanen och det beror framförallt på att en del av området inte kan 
bebyggas då hänsyn behöver tas till vattentäkten. Bebyggelsen föreslås placeras längs ett centralt 
kollektivtrafikstråk med tre nya hållplatser. En centrumnod som omges av kommunala verksamheter 
ligger centralt i området. I stadsdelen Sofieberg/Norra utmarken/Kärleken dominerar idag 
äganderätter. För att uppnå målen i översiktsplanen om att bryta segregationen föreslås blandad 
bebyggelse i området med en tyngdpunkt på flerbostadshus. Att nybyggnationen ses i sitt sammanhang 
och blandningen avser helheten i stadsdelen är viktigt också i nya större områden i synnerhet för att 
minska skolsegregationen. För att det ska bli en blandning av boendetyper även inom området föreslås 
även radhus/kedjehus och en mindre andel villatomter. Drygt hälften av marken i området är 
kommunägd vilket ger kommunen möjlighet att ställa krav vid markanvisningar på att det byggs 
hyresrätter i området.  
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KSU beslutade 2020-09-29 §163 att ge positivt planbesked för den södra delen av området, Halmstad 
7:44, 7:45 m fl. Arbetet med detaljplanen i denna del har inte kunnat påbörjas förrän det finns en 
övergripande struktur framtagen för området varför denna strukturplan tagits fram först. 
 
Områdets topografi är varierande och därför är det viktigt att området planeras så att 
spillvattenledningar kan få självfall för att undvika pumpning av spillvatten. Området ligger också  
utanför verksamhetsområde för dagvatten varför det finns ett stort behov av att dagvattenfrågan ska 
utredas övergripande för hela området. Även trafikmatningen behöver hanteras för området som 
helhet. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att resterande delar av området planläggs som en 
etapp. Om sedan själva utbyggnaden skall ske i etapper kan undersökas ytterligare för ett 
ställningstagande under planarbetets gång.  
 
”Kommunstyrelsens plan för urval och prioritering av detaljplaner” reglerar vilka detaljplaner som ska 
få planuppdrag samt vilken prioritet detaljplanen ska få. Då planuppdraget ligger i linje med 
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram, lagstiftningen samt tillser ett angeläget behov av bostäder 
stämmer det väl med det urval som görs. Detaljplanen bör vara ”högprioriterad” då den i hög 
utsträckning bidrar till bostadsförsörjningen såsom detaljplaner med mer än 100 bostäder som bidrar 
till blandad bebyggelse. 
 

Hållbarhetsanalys  
Projektet följer kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram, och ligger i linje med 
kommunens vision, mål och värdegrund. Området är tänkt att rymma blandad bebyggelse med i 
huvudsak offentlig service och bostäder i olika upplåtelseformer. Marken som tas i anspråk är idag till 
stora delar jordbruksmark, som är uppbruten av enstaka markvägar och åkerholmar. Den östra delen av 
området ingår också i sekundärt skyddsområde för Prästjordens grundvattentäkt.  
 
Områdets läge, som till stor del ligger inom det som kommer att blir ny avgränsning för Prästjordens 
vattenskyddsområde, kräver särskild hänsyn i planerings-, utbyggnads- och driftskedet. Det är viktigt att 
skydda både mot att föroreningar når ner till grundvattnet och att regnvattnet kan infiltreras så att 
grundvattenmagasinen kan fyllas på och skapa nytt dricksvatten. 
 
I den fysiska planeringen är detaljplanens bestämmelser, exploaterings- och markanvisningsavtalen inte 
tillräckliga för att säkerställa att områden med extremt hög eller mycket hög sårbarhet kan byggas ut på 
ett sätt som inte skadar vattentäkten, därför har dessa områden till största del undantagits från 
exploatering. Även i områden där det finns en hög sårbarhet för dricksvattentäkten behöver 
kommunen vara mycket tydlig med sin kommunikation och ha en hög ambition utöver det som kan 
styras i detaljplanen, exploaterings- eller markanvisningsavtal och utbyggnad av infrastrukturen för att 
skydda dricksvattenintressena på lång sikt.  
 
Genom att sätta en hög ambition och kommunicera ut en tydlig hållbarhetsprofil för området kan det 
dra till sig exploatörer som är villiga att bidra med fler miljömässigt innovativa lösningar. En 
förutsättning för exploateringen är att dagvattnet hanteras och används på ett annat sätt än det gör idag. 
Det ligger väl i linje med kommunens strategiska dokument om samhällsutveckling att skapa attraktiva 
allmänna platser där dagvattnet får ta plats och används som en resurs. Dagvattnet ger förutsättningar 
att skapa grönblåa element i gaturummen, skolgårdar och på andra allmänna platser som ökar trivsel, 
biologisk mångfald och dämpar negativa effekter av klimatförändringar så som värmeböljor eller skyfall. 
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Utvecklingen av området ska inte äventyra kommande generationers möjlighet att nyttja Prästjordens 
vattentäkt. 
 
En förutsättning för att Högalund ska kunna bebyggas är att området planeras och byggs på ett sätt 
som inte påverkar dricksvattnet negativt. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att ett 
hållbarhetsprogram ska tas fram för området som omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
med särskilt fokus på vatten. Hållbarhetsprogrammet föreslås tas fram parallellt med detaljplanerna för 
Högalund. Programmet ska ligga som underlag för att kommunicera en målbild gällande hur Högalund 
blir en hållbar stadsdel. Programmet utgör sedan underlag vid markanvisningstävlingar och vid 
upprättande av avtal med byggherrar. De ska användas i såväl planerings- som byggskede. 
 

Ärendets beslutsgång 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

Beslutsunderlag 
1. Strukturplan för Högalund, 2022-08-23 
2. Karta över preliminärt planområde för detaljplan för fastigheten Halmstad 7:49 och 7:58 med flera.  
 
Underlag som finns tillgängligt på kommunledningsförvaltningen: 
3. Översiktlig planutredning för Sofieberg/Kärleken m.fl i Halmstad, 2020-03-24 
4. Trafikutredning och strukturplan för Norra Sofieberg/Högalund, Sweco, 2021-05-24 
5. Utredning av påverkansfaktorer och riskbedömning, Prästjordens och Fotstads vattentäkter, 

Norconsult, 2021-12-21  

Information om beslutet 
Teknik- och fritidsnämnden 
Laholmsbuktens VA 
Barn- och ungdomsnämnden 
Fastighetsnämnden 
Hemvårdsnämnden 
Socialnämnden 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Lisa Almer Rönnberg, amhällsbyggnadsdirektör 
Olof Selldén, planchef 
Anna Winnberg, handläggare, planarkitekt 
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KPLU § 121 Dnr KS 2022/00465  

Program för teknisk offentlig infrastruktur 

Beslut 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med LBVA AB och 
teknik- och fastighetsförvaltningen, ta fram ett program för teknisk offentlig 
infrastruktur (TOFS) som underlag till investeringsbudget med utblick till 2030 samt att 
ta upp detta för politisk behandling i berörda nämnder för vidare förmedling till 
verksamhetsberedningen. 

Ärendet 
Halmstads kommun har under de senaste åren gjort en kraftsamling gällande strategisk 
planering och kommunfullmäktige har tagit beslut om ny översiktsplan – Framtidsplan 
2050, Plan för Vatten och VA, Plan för transportsystemet, Plan för klimatanpassning 
med flera. Kommunstyrelsen har också tagit beslut om samråd för Fördjupad 
översiktsplan för centrum. Nu går vi in i en genomförandefas där det är mycket viktigt 
att alla delar i översiktsplanen och de övriga strategiska styrdokumenten genomförs på 
ett hållbart och effektivt sätt.  
 
Utvecklingen av bostäder och verksamhetsområden måste till exempel gå i takt med 
utveckling av skolor, äldreboenden och teknisk offentlig infrastruktur. Parallellt med 
detta finns också ett behov av att förtydliga och samplanera de olika delarna i 
kommunens investeringsprocess. Kommunledningsförvaltningen ser därför ett behov 
av ett uppdrag att, i samarbete med LBVA AB och teknik- och fastighetsförvaltningen, 
ta fram ett program för teknisk offentlig infrastruktur (TOFS) som underlag till 
investeringsbudget med utblick till 2030.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av handläggare på kommunledningsförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, i 
samarbete med LBVA AB och teknik- och fastighetsförvaltningen, ta fram ett program 
för teknisk offentlig infrastruktur (TOFS) som underlag till investeringsbudget med 
utblick till 2030 samt att ta upp detta för politisk behandling i berörda nämnder för 
vidare förmedling till verksamhetsberedningen. 
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Beslutsgång  
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
 

_______ 
 

Justeringsdag 2022-09-27 

Sekreterare ...................................................... 
 Anna Carlgren 

Ordförande ................................................. 
 Ella Kardemark 

Justerare ................................................. 
 Gun-Britt Löfdahl 
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KS § 269 Dnr KS 2022/00465  

Beslut om framtagande av program för teknisk offentlig 
infrastruktur 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, i 
samarbete med LBVA AB och teknik- och fastighetsförvaltningen, ta fram ett program 
för teknisk offentlig infrastruktur (TOFS) som underlag till investeringsbudget med 
utblick till 2030 samt att ta upp detta för politisk behandling i berörda nämnder för 
vidare förmedling till verksamhetsberedningen.  

Ärendet 
Halmstads kommun har under de senaste åren gjort en kraftsamling gällande strategisk 
planering och kommunfullmäktige har tagit beslut om ny översiktsplan – Framtidsplan 
2050, Plan för Vatten och VA, Plan för transportsystemet, Plan för klimatanpassning 
med flera. Kommunstyrelsen har också tagit beslut om samråd för Fördjupad 
översiktsplan för centrum.  
 
Nu går vi in i en genomförandefas där det är mycket viktigt att alla delar i 
översiktsplanen och de övriga strategiska styrdokumenten genomförs på ett hållbart och 
effektivt sätt. Utvecklingen av bostäder och verksamhetsområden måste till exempel gå i 
takt med utveckling av skolor, äldreboenden och teknisk offentlig infrastruktur. 
Parallellt med detta finns också ett behov av att förtydliga och samplanera de olika 
delarna i kommunens investeringsprocess.  
 
Kommunledningsförvaltningen ser därför ett behov av ett uppdrag att, i samarbete med 
Laholmsbuktens VA AB och teknik- och fastighetsförvaltningen, ta fram ett program 
för teknisk offentlig infrastruktur (TOFS) som underlag till investeringsbudget med 
utblick till 2030.  

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-09-27, KPLU § 121 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, i 
samarbete med LBVA AB och teknik- och fastighetsförvaltningen, ta fram ett program 
för teknisk offentlig infrastruktur (TOFS) som underlag till investeringsbudget med 
utblick till 2030 samt att ta upp detta för politisk behandling i berörda nämnder för 
vidare förmedling till verksamhetsberedningen. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag. 
 
_______ 
 
 

Justeringsdag  

Sekreterare Susanne Johansson 
  

Ordförande Jonas Bergman 
  

Justerare Kristina Johansson 
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Program för teknisk offentlig infrastruktur 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med LBVA 

AB och teknik- och fastighetsförvaltningen, ta fram ett program för teknisk offentlig infrastruktur 

(TOFS) som underlag till investeringsbudget med utblick till 2030 samt att ta upp detta för politisk 

behandling i berörda nämnder för vidare förmedling till verksamhetsberedningen.   

Sammanfattning av ärendet 
Halmstads kommun har under de senaste åren gjort en kraftsamling gällande strategisk planering och 

kommunfullmäktige har tagit beslut om ny översiktsplan – Framtidsplan 2050, Plan för Vatten och VA, 

Plan för transportsystemet, Plan för klimatanpassning med flera. Kommunstyrelsen har också tagit 

beslut om samråd för Fördjupad översiktsplan för centrum. Nu går vi in i en genomförandefas där det 

är mycket viktigt att alla delar i översiktsplanen och de övriga strategiska styrdokumenten genomförs på 

ett hållbart och effektivt sätt. Utvecklingen av bostäder och verksamhetsområden måste till exempel gå 

i takt med utveckling av skolor, äldreboenden och teknisk offentlig infrastruktur. Parallellt med detta 

finns också ett behov av att förtydliga och samplanera de olika delarna i kommunens 

investeringsprocess. Kommunledningsförvaltningen ser därför ett behov av ett uppdrag att, i samarbete 

med LBVA AB och teknik- och fastighetsförvaltningen, ta fram ett program för teknisk offentlig 

infrastruktur (TOFS) som underlag till investeringsbudget med utblick till 2030.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av handläggare på kommunledningsförvaltningen. 
 
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.  
 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Halmstads kommun har under de senaste åren gjort en kraftsamling gällande strategisk planering och 

kommunfullmäktige har tagit beslut om ny översiktsplan – Framtidsplan 2050, Plan för Vatten och VA, 

Plan för transportsystemet, Plan för klimatanpassning med flera. Kommunstyrelsen har också tagit 

beslut om samråd för Fördjupad översiktsplan för centrum. Nu går vi in i en genomförandefas där det 

är mycket viktigt att alla delar i översiktsplanen och de övriga strategiska styrdokumenten genomförs på 

ett hållbart och effektivt sätt. Utvecklingen av bostäder och verksamhetsområden måste till exempel gå 

Ärende KS 2022/00465 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen 
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i takt med utveckling av skolor, äldreboenden och teknisk offentlig infrastruktur. Parallellt med detta 

finns också ett behov av att förtydliga och samplanera de olika delarna i kommunens 

investeringsprocess.  

 

Enligt lag måste kommunen ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning (BOFS) vilket kommer ske under 

2022 och 2023. Sedan sex år tillbaka finns även ett långsiktigt program för lokalförsörjning (LOFS) 

vilket under 2022/2023 kommer kompletteras med ett riktlinjer för lokalförsörjning. Som ett 

komplement till dessa har det sedan 2020 pågått en utveckling av en motsvarande program för teknisk 

offentlig infrastruktur. Planen är idag en tjänstepersonsprodukt och omfattar alla investeringsprojekt 

över 5 miljoner för kommunstyrelsen, teknik- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden och 

Laholmsbuktens VA:s ansvarsområde. Planen för 2021 sträcker sig till 2031 med vissa större projekt 

redovisade även längre fram. I planen görs bedömningar av precisionen på de kostnadsanalyser och 

uppskattningar som gjorts för de olika investeringsprojekten, och beroende på omfattning har de 

angivits i tre olika nivåer. Generellt ökar osäkerheten i kalkylerna ju längre fram i tid som investeringen 

ligger. Ambitionen är att på sikt ha tydliga krav på de kalkyler som görs, framförallt för de 

investeringsprojekt som ligger inom nästkommande budget- och planperiod.  

 

Syftet med detta ärende är att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med LBVA 

AB och teknik- och fastighetsförvaltningen, ta fram ett program för teknisk offentlig infrastruktur 

(TOFS) som underlag till investeringsbudget med utblick till 2030 samt att ta upp detta för politisk 

behandling i berörda nämnder för vidare förmedling till verksamhetsberedningen. Processen för 

investeringsprogram för teknisk offentlig infrastruktur kommer, som övriga processer i kommunen, att 

ingå i den koncernövergripande processkartläggningen.  

 

Analys  

Analys av förslaget  
Under de närmaste åren kommer arbetet också fortsätta med att tydliggöra innehåll, tidshorisont och 

samordning mellan bostadsförsörjning, lokalförsörjning och offentlig teknisk infrastruktur. På så sätt 

kan en tydlig helhetsbild av investeringsbehovet på 10-15 års sikt årligen redovisas till, och antas av, 

kommunstyrelsen för vidare förmedling till verksamhetsberedningen. Detta kommer ske i samband 

med framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Hållbarhetsanalys  
Ingen fördjupad hållbarhetsanalys behöver göras för detta ärende. 

Ärendets beslutsgång 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott 

Beslutsunderlag 
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1. - 

Information om beslutet 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Laholmsbuktens VA AB 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Lisa Almer Rönnberg, samhällsbyggnadsdirektör 
Sabina Hermansson, strategi- och utredningschef 
Julia Torgils, handläggare, utredare 
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KS § 270 Dnr KS 2022/00259  

Utvärderingsrapport och uppdrag om nya riktlinjer för 
lokalförsörjning 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen för ”Policy för projektering och 
byggnation av förskolor och skolor” och beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram nya ”Riktlinjer för lokalförsörjning”.  

Ärendet 
Kommunfullmäktiges policy för projektering och byggnation för förskolor och skolor 
”Halmstadlinjen”, har en giltighetstid från 2018-06-12 till 2024-06-11. En utvärdering 
över policyn har skett där kommunledningsförvaltningen varit den sammankallade 
parten. I utvärderingen önskar alla berörda förvaltningar att policyn bör upphävas för 
att gemensamt och i samverkan arbeta fram nya riktlinjer. Policyn har tappat sin 
funktion och försvårar etableringsprocessen för förskolor och skolor.  
 
Syftet med policyn var att underlätta byggprojektgruppernas olika tolkningar av 
miljöparametrar. Bygg och Projektavdelningen skulle också få mandat att gå emot 
myndighetsbeslut och få eventuella särskiljaktigheter prövade i domstol genom policyn. 
Det saknades vid framtagande av policyn rättspraxis och någon tydlig gemensam syn för 
de olika parametrarna i policyn. Miljönämnden yttrade sig och var emot policyns 
antagande redan från början. Riktlinjer bör underlätta vid både projekteringsskedet och 
bygglovskedet för att det skall bli en effektiv genomförandeprocess när vi bygger skolor 
och förskolor.  
 
Kommunledningsförvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar i 
samverkan ser stora möjligheter med att ta fram en ny plan –Riktlinjer för 
lokalförsörjning. Där innehållet i ”Halmstadlinjen” förslagsvis utarbetas, revideras och 
ingår i den nya planen. Det finns goda exempel på vad en sådan plan kan innehålla 
utöver ”Halmstadlinjens” parametrar. Processbeskrivning över kommunens 
lokalförsörjning, nulägesinventering, strategi för kulturbyggnader, inriktningar för 
samutnyttjande, ägandestrategi, hållbarhetsaspekter, framåtblick mot 2050, kris och 
energiriktlinjer i byggnader osv. Riktlinjer för lokalförsörjning bör därför omfatta många 
andra delar som ingår i en lokalförsörjningsprocess, med syftet att få en tydlig 
kommungemensam plan för Halmstad kommun.  
 
 
Ambitionen är att planen arbetas fram parallellt och synkas med –Riktlinjer för 
bostadsförsörjning samt plan för teknisk infrastruktur. Tanken är att ”riktlinjer för 
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lokalförsörjning” kan vara klar för antagande i kommunfullmäktige i slutet på 2023, 
tillsammans med bilagda årliga lokalförsörjningsplanen. Tanken framåt är att Riktlinjer 
för lokalförsörjning omarbetas och justeras vart fjärde år, medans planerings-
förteckningen över lokalförsörjningsplanen (LOFS) justeras årligen med ett grundligare 
och mer omfattande material.  

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 2022-09-27, KSU § 160 
Kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret 
Ärendet kommer att behandlas i projektsamordningsgruppen för att tillsätta resurser till 
projektet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen för ”Policy för projektering och 
byggnation av förskolor och skolor” och beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram nya ”Riktlinjer för lokalförsörjning”. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsbyggnadsutskottets förslag.  
 
_______ 
 
 

Justeringsdag  

Sekreterare Susanne Johansson 
  

Ordförande Jonas Bergman 
  

Justerare Kristina Johansson 
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Utvärderingsrapport och uppdrag om nya riktlinjer för lokalförsörjning 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen för ”Policy för projektering och byggnation av 

förskolor och skolor” och beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram nya 
”Riktlinjer för lokalförsörjning”. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges policy för projektering och byggnation för förskolor och skolor 
”Halmstadlinjen”, har en giltighetstid från 2018-06-12 till 2024-06-11. En utvärdering över policyn har 
skett där kommunledningsförvaltningen varit den sammankallade parten. I utvärderingen så önskar alla 
berörda förvaltningar att policyn bör upphävas för att gemensamt och i samverkan arbeta fram nya 
riktlinjer. Policyn har tappat sin funktion och försvårar etableringsprocessen för förskolor och skolor. 
Syftet med policyn var att underlätta byggprojektgruppernas olika tolkningar av miljöparametrar. Bygg 
och Projektavdelningen skulle också få mandat att gå emot myndighetsbeslut och få eventuella 
särskiljaktigheter prövade i domstol genom policyn. Det saknades vid framtagande av policyn 
rättspraxis och någon tydlig gemensam syn för de olika parametrarna i policyn. Miljönämnden yttrade 
sig och var emot policyns antagande redan från början. Riktlinjer bör underlätta vid både 
projekteringsskedet och bygglovskedet för att det skall bli en effektiv genomförandeprocess när vi 
bygger skolor och förskolor. Kommunledningsförvaltningen tillsammans med andra berörda 
förvaltningar i samverkan ser stora möjligheter med att ta fram en ny plan –Riktlinjer för 
lokalförsörjning. Där innehållet i ”Halmstadlinjen” förslagsvis utarbetas, revideras och ingår i den nya 
planen. Det finns goda exempel på vad en sådan plan kan innehålla utöver ”Halmstadlinjens” 
parametrar. Processbeskrivning över kommunens lokalförsörjning, nulägesinventering, strategi för 
kulturbyggnader, inriktningar för samutnyttjande, ägandestrategi, hållbarhetsaspekter, framåtblick mot 
2050, kris och energiriktlinjer i byggnader osv. Riktlinjer för lokalförsörjning bör därför omfatta många 
andra delar som ingår i en lokalförsörjningsprocess, med syftet att få en tydlig kommungemensam plan 
för Halmstad kommun. Ambitionen är att planen arbetas fram parallellt och synkas med –Riktlinjer för 
bostadsförsörjning samt plan för teknisk infrastruktur. Tanken är att ”riktlinjer för lokalförsörjning” 
kan vara klar för antagande i Kommunfullmäktige i slutet på 2023, tillsammans med bilagda årliga 
lokalförsörjningsplanen. Tanken framåt är att Riktlinjer för lokalförsörjning omarbetas och justeras vart 
fjärde år, medans planeringsförteckningen över lokalförsörjningsplanen (LOFS) justeras årligen med ett 
grundligare och mer omfattande material.  

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av kommunledningsförvaltningens samhällsbyggnadskontor och kommer att 
behandlas i projektsamordningsgruppen för att tillsätta resurser till projektet.  
 

Beskrivning av ärendet 

Ärende KS 2022/00259 
 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Ärendets ursprung: Kommunledningsförvaltningen  
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Bakgrund 
Kommunfullmäktiges policy för projektering och byggnation för förskolor och skolor 
”Halmstadlinjen”, har en giltighetstid från 2018-06-12 till 2024-06-11. En utvärdering över policyn har 
skett där kommunledningsförvaltningen varit den sammankallade parten. I utvärderingen så önskar alla 
berörda förvaltningar att policyn bör upphävas för att gemensamt och i samverkan arbeta fram nya 
riktlinjer. Policyn har tappat sin funktion och försvårar etableringsprocessen för förskolor och skolor. 
Syftet med policyn var att underlätta projektgruppernas olika tolkningar av miljöparametrar. Bygg och 
Projektavdelningen skulle också få mandat att gå emot myndighetsbeslut och få eventuella 
särskiljaktigheter prövade i domstol genom policyn. Det saknades vid framtagande av policyn 
rättspraxis och någon tydlig gemensam syn för de olika parametrarna i policyn. Miljönämnden yttrade 
sig och var emot policyns antagande redan från början. Riktlinjer bör både underlätta vid både 
projekteringsskedet och bygglovskedet för att det skall bli en effektiv genomförandeprocess när vi 
bygger skolor och förskolor. Kommunledningsförvaltningen tillsammans med andra berörda 
förvaltningar i samverkan ser stora möjligheter med att ta fram en ny plan –Riktlinjer för 
lokalförsörjning. Där innehållet i ”Halmstadlinjen” förslagsvis utarbetas, revideras och ingår i den nya 
planen. Det finns goda exempel på vad en sådan plan kan innehålla utöver ”Halmstadlinjens” 
parametrar. Riktlinjer för lokalförsörjning bör därför omfatta många andra delar som ingår i en 
lokalförsörjningsprocess, med syftet att få en tydlig kommungemensam plan för Halmstad kommun. 
Ambitionen är att planen arbetas fram parallellt och synkas med –Riktlinjer för bostadsförsörjning samt 
plan för teknisk infrastruktur.  
 
Till detta ärende som bilagor ligger Trelleborgs kommuns  riktlinjer och lokalförsörjningsplan. 
Bilagorna visar på ett bra exempel att använda som underlag till kommande arbete i Halmstad. Att ta 
fram riktlinjer och grundligare lokalförsörjningsplan kopplat till Halmstads kommuns lokalförsörjning. 
 

Analys  

Analys av förslaget  
I år blir det den 8:e upplagan för planeringslistan över lokalförsörjning (LOFS) i Halmstad kommun. 
Listan består endast utav en excel fil med förvaltningarnas äskande behov för lokaler. Att ta fram en 
tydlig kommunövergripande plan med riktlinjer för kommunens lokalförsörjning ser 
kommunledningsförvaltningen som en viktig del i att få en effektiv lokalförsörjningsprocess i 
kommunen. Riktlinjer som kan tydliggöra kommunens process samt staka ut riktlinjer och 
viljeinriktningar för kommunen framåt. Allt för att möta förvaltningars behov och få fram rätt lokaler i 
rätt tid. Riktlinjer för lokalförsörjning påverkas och arbetas fram parallellt tillsammans med nya 
riktlinjer för bostadsförsörjning för att få en bra framtida samhällsplanering. Val av utbyggnad för 
bostäder och större områden påverkar behovet och utbyggnad av kommunal service. Viktigt att detta 
synkas. Den nya översiktsplanen som antagits mot 2050 ger stöd och underlag till en bra 
samhällsplanering för mark inom kommunen. Att nya riktlinjer kan tas fram ser 
kommunledningsförvaltningen som en väsentlig del för att bidra till att nå en sund och hållbar 
lokalförsörjning inom kommunen.  
 

Hållbarhetsanalys  
I den årliga förteckningen av bostadsbyggande har beräkningsmodeller tillämpats för att kunna göra 
mer kvalificerade uppskattningar av antalet bostäder som ryms inom respektive område. 
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Bedömningarna i bostadsförsörjningsprogrammet ligger till grund för befolkningsprognosen och 
därmed planeringen av samhällsservice såsom planeringen av skolverksamheten. Därför är det också 
bra att en beräkningsmodell för antalet bostäder nu tagit fram för att kunna göra mer realistiska 
bedömningar. Möjligheten att etablera och planera för förskole- och skolverksamhet i närområdet är en 
viktig angelägenhet utifrån social hållbarhet.  
 
Genom att riktlinjer för lokalförsörjning, riktlinjer för bostadsförsörjning och plan för teknisk 
infrastruktur samsynkas så förbättras förutsättningarna för en långsiktig hållbar planering av 
infrastruktur, samhällsservice och bostäder. En långsiktig planering ger långsiktiga fördelar för hållbara 
ekonomiska lösningar. Men förbättrar även möjligheten att bryta segregation och invånares tillgång till 
kommunal service. Riktlinjerna ger även rätt möjligheter till hur vi bör planera och bygga vår 
kommunala service i kommunen.  
 

Ärendets beslutsgång 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
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Bakgrund och syfte med Halmstadlinjens framtagande 
 

Bakgrunden och syftet till riktlinjerna var de utdragna planeringsprocesserna för de olika skol- och 
förskole projekten där oändligt mycket tid och energi lades på diskussion om vilka nivåer för 
miljöparametrar och ytor som skulle gälla för respektive projekt.  

För att underlätta arbetet i projektgrupperna togs riktlinjerna fram som huvudmannen Halmstads 
kommuns uppdrag till sina medarbetare att förhålla sig till. Riktlinjerna följde då gällande 
lagstiftning. Där det fanns utrymme för olika bedömningar t.ex. ytkraven för utemiljön fastställde 
Kommunfullmäktige de redovisade nivåerna för tydlighets skull. Dessa skulle kommunens 
personal som jobbar på huvudmannens uppdrag utgå från och tillämpa.  

Myndighetsförvaltningarna skulle göra sina bedömningar. Skulle det för ett enskilt projekt uppstå 
meningsskiljaktighet var meningen att det i slutändan skulle avgöras i domstol så att ett slutligt 
ställningstagande kunde klarläggas, ett prejudikat.  

Miljönämnden stod inte bakom policyn och yttrade sig att om den antas i presenterad form finns 
risk att kommunala medel utnyttjas för att projektera och bygga skolor och förskolor som inte 
kommer att kunna tas i drift. På vilket sätt gagnar detta samarbetet mellan kommunens olika 
nämnder/förvaltningar och användandet av kommunala medel?  

 

Sammanställning över inhämtade synpunkter från förvaltningar 
 

Vilka möjligheter eller utmaningar ser ni att policyn fört med sig i ert arbete? 

BoM: Policyn försvårar etableringsprocessen i stort. I praktiken måste förvaltningar följa beslutad 
policy men BoM som myndighetsnämnd måste bedöma enligt lag som är högre än policyn som 
därför blir verkningslös. Det leder ofta till kompletteringar, lång handläggningstid och förseningar 
som följd då ingångsvärdena skiljer sig mellan policy och lagkrav. Anser att samarbetet mellan 
förvaltningarna försvårats och respekten för bindande rättsregler samt BoM yrkesroll blivit 
lidande. Finns även risk för att parametrar som inte finns med i policyn glöms bort vid 
projektering.  

TFF-Projekt: Syftet med policyn var god men har inte uppfyllt sitt syfte då Bygg- och 
miljöförvaltningen inte står bakom den. Då BoM utövar en myndighetsroll så är det inte värt något 
om de tycker annat än policyn.  

UAF: Styrande principer avseende utomhusyta för gymnasieskola bör utgå. Olika 
sammansättningar av programmen varierar som gör att antal elever på plats varierar dagligen. På 
ett yrkesprogram är ca 80% av eleverna på plats i skolan, resterande tid på arbetsplats. Samt 
schemaläggningen läggs större del av dagen 8-17, vilket minskar behovet av utomhusyta.  

BUF: Bra med en policy men utmaningen finns fortfarande kvar när inte alla myndigheter följer 
KF:s beslut. Då tappar dokumentet sin tänkta funktion.  
Syftet är bra men då behöver alla vara överens om innehållet. KF beslut tar inte över lagstiftning. 



Utvärdering: Halmstadlinjen har tappat sin funktion och försvårar etableringsprocessen för 
förskolor och skolor. Syftet med framtagandet av Halmstadlinjen var att Bygg och projekt skulle få 
mandat att gå emot myndighetsbeslut och driva till domstol för att få ett klarläggande . 
Miljönämnden var från början emot Halmstadlinjen och gjorde gällande att de inte påverkas av 
den. 

Vad funkar bra och vad funkar mindre bra i policyn sen den blev antagen? 

BoM: Svar enligt ovan. 

TFF-Projekt: Den har i ett tidigt skede underlättat då man kommit fortare fram i tidiga faser då 
man haft riktlinjer att förhålla sig till men det har visat sig försvåra processen ytterligare när man 
kommer till bygglovskede och sen får slutbesked och startbevis där Bygg- och mijöförvaltningen 
kommer in. 

UAF: Utomhusyta ej aktuellt för gymnasieskola och ventilation i nybyggnader styrs per automatik 
hur många i lokalen. 

BUF: Bullergränser på 30 dBA inomhus och 50 dBA utomhus är nästan omöjliga att nå och 
begränsar starkt var det är möjligt att bygga. Krav på bullerplank kommer nu vid alla 
nybyggnationer. Kan det finnas någon tanke i att väga för och emot? En ny förskola som endast 
har en bussgata intill sig där enbart buss passerar då och då, måste det vara ett högt plank? Vid 
behov för att minska buller ja, men det skapar också instängdhet emot omvärlden, lockar till 
skadegörelse osv. Samtidigt finns många befintliga förskolor och skolor som verkligen har behov 
av bullerskydd men där anslås inte budget för att sätta upp dem. Policyn behöver gälla alla våra 
verksamhetslokaler båda nuvarande och nya. 

Utvärdering: Underlättat i tidigt projekteringsskede, men försvårat senare vid bygglovsskedet. 
Problematik finns vid avvägningar vid tex. 1 decibel över riktvärdet i Halmstadlinjen (PBL lagkrav) 
mot krav att sätta upp större bullerplank som ger negativ effekt vid tillhåll, instängdhet, kostnad 
osv. Halmstadlinjen har underlättat i startskedet av planeringen men dess innehåll bör istället 
ingå i en kommande lokalförsörjningsplan.  

Anser ni att nyckeltalen i de styrande principerna har rätt värde i förhållande till dagens 
verklighet/bedömning med hänsyn till tex. praxis, rekommendationer, lag, krav och 
riktlinjer? Om ni inte anser det, komplettera vilka av nyckeltalen och med vad det bör vara 
istället samt motivera. 

BoM: Nej. Antalet barn och elever ska räknas utifrån att alla barn ska kunna vara på skolan och 
förskolan. BoM lyfter fram boverkets allmänna råd om 40kvm/barn friyta i förskola samt 
30kvm/barn i grundskola. De lyfter även fram att länsstyrelsen förtydligar att följa boverkets 
rekommendation.  

TFF-Projekt: Värdena känns fortsatt rimliga. Vid tidigare omvärldsbevakningar så är det många 
kommuner som har lägre ställda krav. (3KVH). Vet dock inte vilka lagstöd/rekommendationer som 
finns för att stödja riktvärdena så det bör ses över.  

(Se bygglovsansökan gällande friyta för Ranagårdsskolan som sammanfattar de tolkningarna på 
ett bra sätt) 



UAF: Utomhusytan för gymnasieskola bör ej finnas med och ventilationsbasflödet likaså. Se 
motivering.  

BUF: Inomhusyta finns för förskola men inte skola. Det bör också finnas?! Att utgå från inskrivna 
barn/elever den 15 april varje år? Inom grundskolan har vi ett kraftigt ökande elevantal men få 
nya lokaler. Förtätning sker men det finns inte någon policy för yta för grundskoleelever.  
Ytan i undervisningsrummen får inte vara för liten. Den ska kunna möbleras flexibelt utifrån olika 
elevers behov. 

Nyckeltalet för förskola blir lite uddlöst. Kommunen bygger avdelningar med samma yta men det 
är småbarnsgrupper i vissa avdelningar och äldre förskolebarn i andra med olika antal inskrivna 
barn. Barnen har dessutom olika schema och frånvaro på schematid. I verkligheten kan ytan 
pendla mycket från betydligt mer än 7,5 till mindre ibland då närvaron är stor i en stor barngrupp. 
Ett teoretiskt tal. 

Det är dock svårt att bygga destinerade småbarnsavdelningar och avdelningar för större barn då 
årskullar varierar över tid och avdelningar behöver användas för alla åldrar. I större förskolor med 
8-12 avd bör vi framöver fundera över varierade storlekar på avdelningar. 

Utvärdering: Skillnad i ställningstagande för uteyta mellan förvaltningar och BoM. BoM vill att 
alla barn räknas – TFF vill att närvarande barn schabloniseras och räknas på. Finns idag vision 
från BUF och TFF att man skulle kunna föra statistik över närvarande barn som beräkningsgrund,  
något som dagens teknik tillåter. UAF för fram att ute yta för gymnasieelever på 5kvm är för stort 
för deras behov. Tex. Lunds kommun har inget krav på kvm för gymnasieelever. Ventilationen 
styrs idag och sannolikt mer framåt av tex. sensor för koldioxidhalt i rummen och styrande 
principer bör vara mer öppna för lösningar. Något som bör behandlas och tas med i en framtida 
lokalförsörjningsplan. 

Anser ni att policyn kanske behöver revideras eller upphävas? Om ja - Kopplat till vilket 
innehåll och motivering varför? 

BoM: Upphävas. Det finns redan tydlig vägledning från både Miljönämnden och boverket som 
kan användas i samma syfte. Halmstadpolicyn är inte heltäckande och kan därför bli kostsamt 
och ta längre tid i projektet.  

TFF-Projekt: Den bör upphävas då den inte alls fyller sitt syfte om bygg- och miljöförvaltningen 
inte står bakom den. Bör i så fall ersättas av de riktlinjer som man är överens om (eller kan bli 
överens om) 

UAF: Utomhusyta bör utgå och även parameter om luftflödet då i de nya skolorna så har man 
inställt luftflödet på koldioxhalten som styrs av antal personer i rummet och därmed så styrs 
ventilationen optimalt istället för ett basflöde som kan upplevas hindrande kring hållbarhet. I övrigt 
så bör kommunens riktlinjer gå i hand med gällande lagstiftning och ställer sig frågande till om det 
verkligen behövs någon riktlinje från kommunens sida.   

BUF: Starkt behov av att policyn svarar upp mot gällande myndighetskrav så att projekteringar 
utifrån policy inte fastnar i bygglovsskedet eller ännu värre inte får slutbesked när byggnaden står 
klar. 

Utvärdering: Samtliga lyfter fram att Halmstadlinjen bör upphävas då det finns övrig vägledning. 
Policyn fyller ej sin funktion om BoM inte följer Halmstadlinjen, dock så har nyckeltalen inte 



avgjorts i sak och ställts på sin spets enligt det som var syftet med Halmstadlinjen. Finns både ny 
vägledning från boverket på utemiljön samt att Bygg och Miljö tolkar och har sammanställt egen 
vägledning som övriga kan utgå ifrån. Här bör göras ett nytt försök att samordna oss och komma 
överens om en plan för hur vi bygger förskolor och skolor i Halmstad.  

Hur bör vi framåt planera ur ett helhetsperspektiv kring utmanande tätbebyggda platser.  

BoM: Vi gör bedömning i varje enskilt fall utifrån minimikraven som grund och förutsättningarna 
på platsen där hänsyn tas till kompensatoriska åtgärder för tex. mindre yta. Vikt av att tidigt bli 
inkopplade i process och planering.     

TFF-Projekt: Det kommer bli svårt och oerhört kostsamt att etablera i tätbebyggda områden. Det 
som är viktigt är också att få Bygg- och miljöförvaltningen att förstå att avsteg måste kunna göras 
från  

gällande principer. Ett exempel är att vi kan tvingas bygga bullerplank om nivåerna överskrider 
med någon enstaka decibel på en liten del av en skolgård. (ex strandvallens fsk). Tolkningen av 
enskilda handläggare kan då upplevas som orimligt tuff och vi ifrågasätter att det leder till det 
bästa för barnen. Är t.ex. ett bullerplank att föredra framför 51 decibel när en buss passerar sett 
ur barnens synvinkel? 

UAF: I övrigt bör kommunens riktlinje gå i linje med gällande lagstiftning vilket gör att man kan 
ifrågasätta om det behövs någon kommunal riktlinje överhuvudtaget.   

BUF: Många kommuner använder närliggande områden som kompensatorisk yta när det inte går 
att få tillräcklig lekyta på en förskole- eller skolgård. Det blir för verksamheten ofta mer 
personalkrävande då ytan oftast inte är inhägnad eller kontrolleras så att inte farliga föremål finns. 
Det är rektors ansvar för arbetsmiljön så länge verksamheten pågår. För att använda t ex parker 
mer som kompensatorisk yta krävs kanske viss inhägnad och avskildhet för t ex hundrastning. 

Det går också att tänka mer utanför boxen med uteyta på tak/terasser. Den ytan bedömer 
miljönämnden idag till kompensatorisk lekyta, ej inräknad i lekyta i bygglovet. 

Kompensatoriska ytor i tex parkmark bör endast användas under kortare perioder under uppsikt 
av personal och inte vara inräknade i en förskolas eller skolas utemiljö. 

Exempel från Eskilstuna kommun. De har tagit fram nya riktlinjer för förskolors och skolors 
utemiljö där de har delat in kommunen i tre olika typområden med olika krav på friytan, utifrån 
områdets fysiska förutsättningar. Mindre lekyta i tätbebyggt område och större yta på landsbygd. 
Ofta finns dock mer kompensatorisk yta längre ifrån centrala tätbebyggda områden. 

Extra vikt läggs på kvalitet ju mindre yta det är i utemiljön. Exempelvis variation, kuperad terräng, 
fri lekyta, vegetation mm. 

Utvärdering: Bedömning bör göras vid varje enskilt projekt då förutsättningar ser annorlunda ut. 
BoM utövar myndighetsbeslut och gör det därmed svårt för Halmstadlinjen att leva vidare i och 
med att inte skiljaktigheterna har ställts på sin spets i domstolsprocess. Vi bygger minst utefter 
gällande lagstiftning som minimum. Därmed så varierar projekten och förutsättningarna så 
kommunens ambition bör vara att samordna och tydliggöra en bra plan för tex. olika områdens 
utmaningar. Det skulle man kunna få med i det fortsatta arbetet för en ny strategisk 
lokalförsörjningsplan, där tex. ute ytans riktlinje med antal kvm kan variera beroende på om det är 



centrum eller på en plats där kommunen har gått om mark. En tanke kan då vara att tex. 
utemiljöns kvalité i centrum kan kompenseras till en högre standard mot antal kvm. 

Fortsatt dialog med Bygg och miljöförvaltningen 

Kan Miljönämndens dokument om vägledning för etablering och drift av förskola och 
skola funka som generell vägledning inom kommunen? Uppdateras den kontinuerligt och 
följer praxis? 

Svar: Det har inte gjorts på några år pga att nämnden var otydliga med vad de ville, men finns 
önskemål centralt så kan det göras. Det är inte ett jättejobb att hålla den uppdaterad. 

Har ni tittat på den nya vägledningen från Boverket om utformningen av byggnad och 
utemiljö?Vilka tolkningar och förändringar gör ni kopplat till den nya vägledningen? 

Svar: Lagstiftningen är densamma, men vi vill att BUN ska vara experter på utformning snarare 
än att fokus ligger på exakta kvm. Vägledningen är nog inte specifikt skriven för MN utan mer för 
dem som jobbar med utformning. 

Med dagens teknik så kan BUF se statistik med närvaro på sina skolor, skulle man kunna 
utgå från deras statistik för att beräkna nyckeltal? 

Svar: Här handlar det om när det blir olägenhet för människors hälsa? Inomhus sker det ganska 
omgående. Utomhus tar det längre tid. Om man har det resonemanget kanske man kan räkna 
med lite mindre beläggning. Bygg och miljö fortsätter luska i den frågan när det gäller 
utomhusytan. Tar med sig frågan. 

Går det att se att vi kan samsas i en ny plan om att olika områden har olika förutsättningar 
för tex. uteytan och att ambitionen där det går är så mycket som möjligt men på 
utmanande platser så tillsammans göra vad vi kan efter platsen förutsättning. (Tex. 
Eskilstuna har delat in ambitioner för uteyta i 3 olika delområden. Mindre yta ger mer krav 
på kvalitén av lekvärdesytan, även Lunds kommun har likadant) 

Svar: Viktigt att inte skriva in några olagligheter som man har gjort i Halmstadlinjen. Om vi delar 
in staden i olika zoner så behöver frågor lösas redan på strategisk nivå – DP eller strategiskt 
dokument som säger att vi ska satsa på högkvalitativa gårdar även om de är lite mindre. Men 
generella ambitionen ska vara att vi har ett visst antal kvm för det gör det lättare att skapa 
högkvalitativa gårdar. 

 

Övriga synpunkter från Bygg och miljöförvaltningen 

Halmstadlinjen är ett dokument som gör det väldigt svårt planeringsmässigt i kommunen eftersom 
det är taget av Kommunfullmäktige. Samtidigt behöver myndigheterna förhålla sig till 
lagstiftningen. Kan inte släppa igenom det som Halmstadlinjen säger att man ska släppa igenom.  

Det fanns goda avsikter med att göra detta, men har kanske lurat in kunder/sökanden i en 
situation som inte går att lösa. Jättejobbig resa t.ex. med en förskola på Fyllinge. Förtroendevalda 
i MN och BN är inte heller så nöjda. Gör folk en björntjänst. 



Grundbudskapet som vi tolkar det är att om man vill ha mindre yta så behöver det redan i 
detaljplanen visas hur lekytan ska utformas. Som kommunkoncern skulle vi kunna landa i något 
gemensamt. Kvadratmetrarna behöver inte styra så länge det är kvalitativt, men det går aldrig att 
bortse helt från kvm. 

Viktigt att definiera: vad är en god lekyta? Och vad är en extra god kvalitet? BUN behöver vara 
experter. De har det pedagogiska kunnandet och vad de vill använda gården till. Med 30-40 kvm 
har man troligen förutsättningar att göra en bra gård.  

Ska man göra avsteg från råden måste man visa hur man gör en kvalitativ gård ändå. Boverkets 
mening är att sätta en lägstanivå, som vi egentligen ska sikta högra än, men diskussionerna 
hamnar oftast lägre än så. Processen i kommunen handlar ofta om hur många barn det finns och 
vilken yta som kan bli aktuell för verksamheten. 

30 kvm utemiljö per barn kom sig av att verksamheterna inte fick överklaga varandras beslut. Det 
var ett olagligt förfarande, men fanns en god ambition. 

Halmstadlinjen gör att det blir tråkig stämning istället för att vi kan hjälpa varandra. 

Lund modell lekvärdesfaktor:  

- En checklista från BoM är alltid generell, sen görs alltid en individuell bedömning i 
varje enskilt projekt. Men kanske skulle man kunna skapa en checklista för 
vägledning eller så. 

 

Kompensatoriska ytor (som parker etc.) räknas oftast snarare för äldre elevgrupper. Även om en 
skola är F-9. Förskolan behöver sin inhägnade yta, men sen kan man räkna in icke-inhägnade 
ytor för t.ex. högstadiet. 

 

Övriga synpunkter från Teknik och fastighetsförvaltningen 
Kan Miljönämndens vägledning för etablering och drift av förskola och skola funka som 
generell vägledning inom kommunen? 

Svar: Nej det har inte arbetats fram i samarbete med andra förvaltningar. 

 

Hur påverkar detta vår etablering av nya förskolor och skolor i kommunen? 

Svar: Oförsvarligt mycket tid hos TFF läggs på bygglov och slutbesked pga otydlighet i BoM 
bedömningar. TFF har utgått från Halmstadlinjen, men byggnadsnnämnen har inte gjort det. 
 

Hur långt har Bygg och Projekt drivit fram i sak eller domstol Halmstadlinjens nyckeltal 
när det varit skiljaktighet kring nyckeltalen? 

Svar: Inget projekt har drivits i domstol för att få fram ett prejudikat. Anledningen har varit 
pressade tidsscheman och att varje projekt bedöms ha olika förutsättningar.  

 



 

 

 

Innehåll som bör tas med i nya riktlinjer för kommunens lokalförsörjning 

TFF  

Om ny riktlinjer tas fram som ersätter Halmstadlinjen. Vad anser ni kan vara bra att ha med 
i en sådan plan? 

Svar: TFF behöver en riktlinje likt "Giftfri vardag" från central nivå om TFF ska kunna jobba 
praktiskt med återbruk etc. Blir resurskrävande att lägga undan material t.ex. Kan t.ex. göras 
genom att höja investeringsmedel i PmB. Då kan vi ha det på plats till 2027. TFF behöver känna 
till det redan i projekteringsfasen. Fokus på kvalité värdesystem som kan kompensera för 
antal kvm uteyta. Måste komma överens med BoM i ett KF dokument för att inte behöva 
överklaga varje projekt som fördröjer tidsplaner. Hur ventilationen räknas måste också 
konkretiseras och komma överens om med BoM. 
 
BUF 

Om ny riktlinjer tas fram som ersätter Halmstadlinjen. Vad anser ni kan vara bra att ha med 
i en sådan plan? 

Svar: Andel skugga på tomt, inomhusyta för skola (finns för förskola), riktlinjer för yta förenas med 
kvalité på utemiljön, ventilation (Jämt flöde / sensor koldioxbaserad) funktioner för verksamhet, 
myndighetskrav, teknik och fast utrustning i ett gemensamt dokument för – Så här bygger vi 
förskola och skola i Halmstad.  

UAF 

Om ny riktlinjer tas fram som ersätter Halmstadlinjen. Vad anser ni kan vara bra att ha med 
i en sådan plan? 

Svar: Ventilation, uteytan tas bort för gymnasieskola,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Utvärdering av miljöjurist kopplat till rättsläget år 2016 mot 
dagens läge.  

Yta Inomhus:  

Slutsatsen i Promemorian från 2016 kan i och med domen i M 3336-17 utvecklas. Kvadratmeter-
antalet per förskolebarn inomhus kan inte i sig anses innebära en olägenhet för barnens hälsa. 
Det är konsekvenserna av kvadratmetertalet per barn som har betydelse. För att begränsa och 
minska antalet barn i en verksamhet krävs ett tydligt och stringent underlag som visar att det 
föreligger olägenheter, eller en klar risk för sådana olägenheter, samt att det inte går att vidta 
rimliga åtgärder. Det måste därvid göras en individuell bedömning av om den ifrågavarande verk-
samheten uppfyller miljöbalkens krav. Exakt vad som krävs får avgöras i det enskilda fallet med 
hänsyn till samtliga omständigheter. 

 

Friyta utomhus:  

Miljöbalken - Slutsatsen i Promemorian från 2016 bör förtydligas med hänsyn till praxis. Även här 
kan ovannämnda dom från MÖD i M 3336–17 lyftas fram. Antalet barn i förskolan begränsades 
även med hänsyn till miljönämndens rekommendation om tillgång till minst 30 kvadratmeter per 
barn utomhus. Friytan var 1 500 m2. MÖD framhöll att ett visst kvadratmeterantal per barn 
utomhus inte i sig kan anses innebära en olägenhet för barnens hälsa. Ett stort antal barn på en 
mindre area kan emellertid leda till konsekvenser som kan innebära olägenhet för barnens hälsa.  

PBL - Vad gäller praxis rörande bestämmelsen i 8 kap. 9 § andra stycket PBL, och de till denna 
bestämmelse hörande allmänna råden i BFS 2015:1, kan följande domar från MÖD nämnas. I 
mål nr P 4168-19 instämde MÖD i mark- och miljödomstolens resonemang att tillgången till både 
parker och andra naturområden i närområdet har betydelse i frågan om kommunen tagit tillräcklig 
hänsyn till behovet av friyta enligt 8 kap. 9 § PBL (dom den 26 juni 2020). I annan en dom 
framhöll mark- och miljödomstolen, vilket MÖD instämde i, att kommunens handlingsutrymme är 
förhållandevis stort i och med avsaknaden av bindande riktlinjer beträffande friytor. Inte bara 
friytans storlek, utan även dess kvalitet, beaktas vid bedömningen av om friytan uppfyller de krav 
som bestämmelsen i 8 kap. 9 § andra stycket PBL uppställer (se MÖD:s dom den 29 april 2021 i 
mål nr P 4084-20). 

Buller:  

Buller inomhus – Ingen förändring fortfarande gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och allmänna råd i FoHMFS 2014:13 



Buller utomhus – Förändringar har skett i lagstiftning. Det finns nya allmänna råd och riktlinjer 
från både Naturvårdsverket (NV-01534-17, september 2017) och Boverket (BFS 2020:2), som 
behandlas var för sig i det följande. 

Ny skola I Naturvårdsverkets vägledning Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik 
(NV-01534-17) anges att för en ny skolas skolgård, som exponeras för buller från väg- eller 
spårtrafik, bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på 
delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor och bör inte överskridas mer än 5 ggr per 
maxtimme under ett årsmedeldygn under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07.00-18.00). 

Befintlig skola Vidare anges i NV-01534-17, för äldre skolgård som exponeras för buller från väg- 
och/eller spårtrafik, att den ekvivalenta bullernivån 55 dBA bör underskridas på de delar av 
gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 
70 dBA underskridas på dessa ytor. Den maximala nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per 
maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid skolgården nyttjas (exempelvis kl. 07.00-
18.00). 

Boverket (BFS 2020:2) - En viktig skillnad mellan BFS 2020:2 och rapport 6538 är att högsta 
ekvivalenta ljudnivåer dagtid kl. 06.00-18.00 inte bör överstiga 45 dBA för avgränsade friytor för 
utevistelse. 

 

Som nämnts ovan kan skolor, förskolor och vårdlokaler vid tillämpningen av BFS 2020:2 i vissa 
avseenden jämställas med bostadsbyggnader, under den tid som verksamhet normalt pågår. 
Även avgränsade friytor för utevistelse vid dessa kan jämställas med uteplats vid 
bostadsbyggnad. 

Luftkvalité:  

Miljömålet för PM10 är fortfarande 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 
årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

Nyckeltalen i Halmstadlinjen är 20 mikrogram per kubikmeter som årsmedelvärde eller 35 
mikrogram som ett dygnsmedelvärde. Alltså över Luftkvalitétsförordningen (2010:477) 

 

 

Boverket  
 



Boverket har tagit fram en ny vägledning om utformningen av byggnad och utemiljö som släpptes 
i mitten på november 2021. Om vägledningen - Boverket 

Boverkets rekommendation kommer fortfarande att vara att kommunen tar fram egna riktlinjer 
utifrån sina lokala förutsättningar. Men det är ju bra om olika förvaltningar har samma riktlinjer 
inom kommunen.  

Det finns några rättsfall som lyfter ytans storlek, men dessa ger ingen direkt vägledning. För 
kännedom har Boverket önskat föreskriftsrätt för att ta fram föreskrifter (bindande regler) för 
friytor vid skolor och förskolor. Regeringen hade Boverkets promemoria ute på remiss under 
våren. I promemorian nämner vi några rättsfall, du hittar den här boverkets-promemoria-
onskemal-om-utokat-bemyndigande-att-meddela-foreskrifter-for-friytor-for-lek-och-utevistelse-vid-
skolor-forskolor-fritidshem-och-annan-jamforlig-verksamhet.pdf (regeringen.se) 

 

 

Utemiljöer för barn i förskolan 
En förskolegård med en utemiljö på 10 m2 per barn blir mestadels hårdgjord på grund av entréer 
och hårt slitage, medan en förskolegård med 40 m2 per barn kan rymma flera funktioner och 
kvaliteter som vattenlek, grönska och vildare natur att upptäcka. Under 25 m2 per barn blir slitaget 
stort och det är svårt att få vegetation och naturliga markmaterial att klara sig. 

Illustrationen visar en schematisk bild över vilka kvaliteter och funktioner som ryms på en utemiljö för en 

förskola beroende på storleken. Illustration: Lena Jungmark/Boverket. 

 

 

 

 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/om-vagledningen/
https://www.regeringen.se/4967f3/contentassets/aaa5616c7f27456ca77d206fe22cae80/boverkets-promemoria-onskemal-om-utokat-bemyndigande-att-meddela-foreskrifter-for-friytor-for-lek-och-utevistelse-vid-skolor-forskolor-fritidshem-och-annan-jamforlig-verksamhet.pdf
https://www.regeringen.se/4967f3/contentassets/aaa5616c7f27456ca77d206fe22cae80/boverkets-promemoria-onskemal-om-utokat-bemyndigande-att-meddela-foreskrifter-for-friytor-for-lek-och-utevistelse-vid-skolor-forskolor-fritidshem-och-annan-jamforlig-verksamhet.pdf
https://www.regeringen.se/4967f3/contentassets/aaa5616c7f27456ca77d206fe22cae80/boverkets-promemoria-onskemal-om-utokat-bemyndigande-att-meddela-foreskrifter-for-friytor-for-lek-och-utevistelse-vid-skolor-forskolor-fritidshem-och-annan-jamforlig-verksamhet.pdf
https://www.boverket.se/imagevault/publishedmedia/7kfzfx1g6zgz0r7e9whm/Illustation_f-rskola_210907.jpg


 

 

 

Utemiljöer för elever i åk F-6 

En skolgård med en utemiljö på 10 m2 per elev blir mestadels hårdgjord, medan en skolgård med 

30 m2 per elev kan rymma både idrottsytor och mer naturliknande ytor. Under 25 m2 per barn blir 

slitaget stort och det är svårt att få vegetation och naturliga markmaterial att klara sig. 

 
Illustrationen visar en schematisk bild över vilka kvaliteter och funktioner som ryms på en skolgård för elever 

åk F-6 beroende på storleken. Illustration: Lena Jungmark/Boverket. 

Utemiljöer för elever i åk 6-9 
Äldre barn behöver informella hängplatser att vara på och traditionella bänkar och bord. Platser 
för att se andra och själv synas är viktiga. Trappor, trädäck och andra extensiva platser fungerar 
bra som sitt- och umgängesplatser och kan kombineras med platser som ger impulser till rörelse, 
kraftmätning och socialt samspel. För tonåringar är det viktigt att få påverka och uttrycka sin 
identitet i relation till platsen. På skolgården kan konstnärliga uttryck få ta plats, genom 
utställningar på gården och platser för dans och musik. En skolgård med en utemiljö på 10 m2 per 
elev blir mestadels hårdgjord, medan en skolgård med 30 m2 per elev kan rymma både grönska, 
hängplatser och idrottsytor. 

https://www.boverket.se/imagevault/publishedmedia/2st9d940t1wou6fa7e4q/Illustation_l-g_och_mellanstadium_210907.jpg


 

 

Illustrationen visar en schematisk bild över vilka kvaliteter och funktioner som ryms på en skolgård för elever i 

åk 6-9 beroende på storleken. Illustration: Lena Jungmark/Boverket. 

Hur stor yta behövs? 
Förskole gårdar som är större än 6 000 m2 och skolgårdar större än 10 000 m2 tycks ha särskilt 
goda förutsättningar att rymma alla de funktioner som gör gården ändamålsenlig. Alltför små ytor 
skapar trängsel och kan begränsa barns och elevers möjlighet till egna aktiviteter och i stället 
resultera i aggressivitet eller undvikande beteende. Små utomhusytor ökar också risken för fetma 
genom begränsade möjligheter till fysisk aktivitet. Trängsel gör det dessutom svårt att uppnå god 
social samvaro, med plats för barn med olika ålder, könstillhörighet och funktionsnedsättningar. 
Utöver det medför för små ytor slitage på vegetationen och naturmark, vilket försämrar utemiljöns 
kvalitet och minskar möjligheten till naturkontakt. (Jansson et al. 2021) 
Yngre barn, i förskola och i skolans lägre årskurser, är särskilt beroende av både stora ytor och 
naturmiljöer. Äldre barn från högstadiet och uppåt är i högre grad beroende av en välfungerande 
gestaltning av mötesplatser som innefattar grönska och främjar aktivitet. (Jansson et al. 2021) 

Dimensionera friytorna för att undvika slitage 
En viktig aspekt av storleken är slitaget som står i relation till hur många kvadratmeter friyta det 
finns per barn. Erfarenheter från praktiken visar att det verkar gå en brytpunkt för naturliga 
markmaterial och vegetation runt 20-25 m2 per barn eller elev. Under detta sliter barns lek hårt på 
naturmiljöer, vilka behöver ersättas med mer hårdgjorda material. (Männik et al. 2018) (Thorén K. 
H. et al. 2019) 

 

 

 

 

 

 



Övrig utvärdering och slutsatser 
 

- Halmstadlinjen bör omarbetas och implementeras i nya riktlinjer för lokalförsörjning. 
Utefter kommunens nya rutiner för styrdokument, en plan med riktlinjer istället för policy.   
 

- Syftet med Halmstadlinjen har inte gjorts i tillräcklig utsträckning mot vad som var tänkt. 
Där motstridighet föreligger mellan förvaltningar har kommunen inte gått fram för att få 
prejudikat eller ställningstagande i domstol. 

 
 

- Nya riktlinjer har tagits fram av Boverket kring utemiljö och friyta där det öppnar för nya 
tolkningar som bör tas med i nya riktlinjer som därmed kan ersätta Halmstadlinjen. 
Boverket har även begärt föreskriftsrätt av regeringen för att ta fram bindande regler för 
friytor för skolor och förskolor. Promemorian har varit ute på remiss under våren 2021. 
 

- Förslagsvis så kan vi genom förvaltningsövergripande arbete få fram en gemensam 
modell med tex. kvalitéts värden på utemiljö för att inte fokusera helt på kvm friyta. Finns 
även ett behov av att räkna och komma överens om en gemensam modell för att beräkna 
ventilationen. Bygg och Miljö öppnar för att Barn och ungdomsförvaltningen tillsammans 
med Bygg och Projekt bör vara experter på utformningen. Där de kan motivera ökad 
kvalité som kompensation för antal kvm i friyta i utemiljön. 
 

- Samverkans arbete i kommunen för att få till en gemensam modell i 
lokalförsörjningsplanen för riktlinjer hur vi bygger förskolor och skolor i Halmstad 
Kommun.   
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Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-11-04 
TFN 2022/00008   

  
 

  
Halmstads kommun,teknik- och fastighetsförvaltningen , Box 246, 301 06 Halmstad Sida 1(1) 
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Delegationsbeslut 

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut  

Sammanfattning av ärendet 
 

Följande anmäls till: 

1. DB Trafik bilaga 1: Trafikärende - upplåtelser av allmän platsmark, flyttning av fordon, 
parkeringstillstånd samt dispenser mellan 2022-10-01 – 2022-10-31 

2. DB Trafik bilaga 2: Lokala trafikföreskrifter mellan 2022-10-01 – 2022-10-31 

3. DB Trafik bilaga 3: Mobila gupp, Blomlådor och TA-planer mellan 2022-10-01 – 2022-10-31 

4. Delegationsbeslut – yttrande över detaljplan Experten 8, 2022-10-31 

5. Delegationsbeslut – yttrande över detaljplan Valnöten 1, 2022-10-31 

6. Delegationsbeslut – yttrande över detaljplan Harplige 1:13, 2022-10-31 

7. Ordförandebeslut – Elkostnadsbidrag, föreningsdrivna anläggningar, 2022-10-13 

 

   
 

 

Ärende TFN 2022/00010 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden  
Ärendets ursprung: Teknik- och fastighetsförvaltningen  
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Delegationsbeslut 

Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 Nämnden har inga synpunkter på planförslaget. Nämnden föreslår att planförslaget godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 
Planen syftar till att bredda användningen på fastigheten genom att tillföra användningen ”S-skola” 
bredvid användning ”B, bostad” för att möjliggöra för nuvarande förskola att fortsatt bedriva sin verksamhet 
inom fastigheten. Planförslaget innebär ingen förändring på allmän platsmark eller förändring i trafikmängd 
jämfört med dagens situation.  
 

Följande anmäls till: 

1. Kommunstyrelsen  
 

Teknik- och fritidsnämnden 
Anneli Johansson 
Enhetschef Trafik 

Ärende TFN 2022/01345 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen 
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Delegationsbeslut gällande detaljplan för Valnöten 1, Vallåsskolan, 
Halmstad. Dnr KS 2019/00486. 

Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 Nämnden har inga synpunkter på planförslaget. Nämnden föreslår att planförslaget godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att genom en planändring utöka byggrätten på fastigheten Valnöten, för att 
möjliggöra en skola med tre våningsplan i stället för dagens två våningsplan. Planändringen kommer att 
innebära möjligheten till ett större elevunderlag vilket kan medföra ett ökat behov av angörings- och 
parkeringsplatser. Dessa behov har dock redan tillgodosetts i detaljplan Vallonen 2 och del av Vallås 1:1, 
Halmstad, som vann laga kraft 7 februari 2020. Planändringen för Valnöten 1 innebär därför ingen 
förändring på allmän platsmark jämfört med dagens situation. 
 

Följande anmäls till: 

1. Kommunstyrelsen   
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Anneli Johansson 
Enhetschef Trafik 

Ärende TFN 2022/01300 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen 
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Delegationsbeslut 
Samrådsyttrande gällande detaljplan Harplinge 1:13 m.fl. Halmstad 

Teknik- och fritidsnämndens beslut 
1. Teknik- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning av fastigheterna Harplinge 1:11 samt 5:49. Fastigheterna kommer 
förutom centrumverksamhet även att vara bostadsändamål samt utökad byggrätt för 1:13. Detaljplanen kommer 
därmed att vara hållbar över tid och kan anpassas till ortens ändrade förutsättningar. 
 
 

Följande anmäls till: 

1. Kommunstyrelsen 
   
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Anneli Johansson, Enhetschef Trafik 
 

Ärende TFN 2022/01326 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 
Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen 



 

 
Skapad av: Anders Olsson 2022-11-03 Sida 1 (2) 
Uppdaterad: Anders Olsson 2022-11-07  
  
DB trafik bilaga 3 
 

Redovisning av beslut Mobila gupp för oktober 
2022  
 

Inga beslut fattade 

 

Redovisning av beslut Blomlådor för oktober 
2022 
Inga beslut fattade 

 

Redovisning av beslut TA planer för oktober 2022 
 

 Skickad 
datum 

 Löpnummer  Vägnamn 

2022-10-03 20220335 GAMLETULLSGATAN 

2022-10-04 20220328 SLÅTTERVÄGEN 

2022-10-04 20220336 SEMINARIEGATAN 

2022-10-05 20220338 BJÖRKALLÉN (O) 

2022-10-05 20220337 VÄSTERVALLVÄGEN 

2022-10-06 20220339 BRUKSGATAN (O) 

2022-10-06 20220340 DANSKA V (SÖNDRUM) 

2022-10-06 20220341 SPETSVÄGEN 

2022-10-07 20220343 SETTERVÄGEN 

2022-10-07 20220344 GC KONSTNÄSVÄGEN 

2022-10-10 20220345 SEMINARIEGATAN 

2022-10-10 20220346 HUSARSTIGEN 

2022-10-11 20220348 SÖNDRUMS KYRKOVÄG 

2022-10-11 20220347 BROGATAN 

2022-10-11 20220350 GJUTAREG 

2022-10-11 20220342 STOCKENBERGSGATAN 

2022-10-11 20220349 PÅARPS KATTEGATTVÄG (P) 

2022-10-12 20220354 BOGÅRDSVÄGEN 

2022-10-12 20220351 ÖSTERSKANS (BUSSTERM) 



 
Skapad av: Anders Olsson 2022-11-03 Sida 2 (2) 
Uppdaterad av: Anders Olsson 2022-11-07  
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2022-10-12 20220353 STICKELGRÄND 

2022-10-13 20220355 STRANDVALLEN 

2022-10-14 20220357 GAMLA TYLÖSANDS 

2022-10-14 20220358 NORRA VÄGEN 

2022-10-17 20220359 SMÅBÅTSGATAN 

2022-10-17 20220367 NYA TYLÖSANDSVÄGEN 

2022-10-17 20220368 NYA TYLÖSANDSVÄGEN 

2022-10-17 20220356 KUSTVÄGEN 

2022-10-17 20220362 SVÄNGEN 

2022-10-17 20220363 TULPANLIDEN 

2022-10-17 20220364 GJUTAREG 

2022-10-17 20220365 VÄVAREGATAN 

2022-10-17 20220366 GC KUNGSVÄGEN 

2022-10-18 20220369 WESTERBERGS GATA 

2022-10-18 20220361 NEPTUNIGATAN 

2022-10-18 20220360 GAMLA TYLÖSANDS del 4 

2022-10-20 20220370 GAMLA TYLÖSANDS 

2022-10-20 20220352 HAMNGATAN 

 

 

 



Delegationsbeslut PT 
Teknik- och fastighetsförvaltningen vo9v 
2022-10-11 

TFN 2022/01194 Halmstad 

Ärende TFN 2022/01194 

Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden, ordförandebeslut 

    

Bidrag för ökade elkostnader till föreningsdrivna anläggningar 

Beslut 
Undertecknad beslutar att på nämndens vägnar godkänna att ett bidrag för ökade elkostnader på 98 701 
SEK, betalas ut till de föreningsdrivna anläggningarna. Aktuella föreningar har ett anläggningsbidrag 

delvis baserat på gällande elkostnader. Bidraget gäller kostnader för maj-aug 2022 och är baserat på 
inkomna underlag samt på redan befintliga parametrar såsom; elkostnader, sammankomster och andel 

barn och ungdomsverksamhet. 

Skälet till att bidraget betalas ut är att bidraget har stor påverkan på föreningarna och deras möjligheter 

att fortsätta bedriva sin verksamhet på anläggningarna. 

    
För nämnden 

Håkan Björklund (C ) 
Teknik och fastighetshämndens ordförande 

Halmstads kommun,teknik- och fastighetsförvaltningen , Box 246, 301 06 Halmstad Sida 1(1) 
035-13 70 00 » direktQhalmstad.se « www.halmstad.se



Informationsärende 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
2022-10-28 
TFN 2022/00027   
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