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Förord

Halmstad har en vision. När vi beskriver framtidens Halmstad 
är det berättelsen om en kommun där människor möts, växer 
och utvecklas. Många år från nu ska vårt arbete för en atmos-
fär som ger livslust, möjlighet till livslångt lärande, innovation, 
kreativitet och trygghet ha lett oss fram till vår vision om att 
vara en hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Fram-
tidsbild har samma vision, men här framgår målsättningen för 
den fysiska strukturen så att denna stöttar kommunens vision.  

Översiktsplanen handlar om hur kommunens mark- och vat-
tenområden ska användas. Dokumentet du håller i din hand är 
det första steget till en översiktsplan där vi målar upp scenen 
för ett tänkbart Halmstad år 2050 med hjälp av ett par ”fram-
tidsbilder”. Framtidsbilderna är framtagna för de strategiska 
områden där kommunen behöver kraftsamla: den inkluderande 
kommunen, miljömässig och ekologisk hållbarhet, attraktivi-
tet och hållbar tillväxt samt framtidens välfärd. Att utvecklas 
hållbart är en given utgångspunkt, det betyder att Halmstad ska 
växa på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt, 
där alla tre dimensionerna är lika viktiga. 

”Framtidsbild 2050” är startskottet för en översiktsplan som 
siktar mot år 2050. Den ligger till grund för en tidig och bred 
dialog. Dialogen är en viktig del i arbetet med att ta fram ett 
förslag till översiktsplan. Så ta chansen att göra din röst hörd 
och påverka denna framåtblickande plan som berör alla i kom-
munen!

Jonas Bergman
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning

VAD ÄR EN  
ÖVERSIKTSPLAN?

Översiktsplanen utgör kommunens långsiktiga 
bedömning av hur mark- och vattenområden 
bör användas och bebyggelsen utvecklas i stora 
drag. I översiktsplanen talar kommunen om 
hur man vill att stad och land ska utvecklas, 
var det kan och bör byggas, var det behövs nya 
vägar och vilka områden som bör bevaras. I 
planen beskrivs också vilka hänsyn som ska tas 
till allmänna intressen såsom kulturhistoriska 
kvalitéer, naturvärden och risker samt hur riks-
intressen skall hanteras. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande, men är ett viktigt strategiskt 
verktyg där framtida behov vägs mot tillgäng-
liga resurser. Översiktsplanen är vägledande för 
detaljplaner och för beslut i enskilda ärenden om 
byggande och annan användning av mark- och 
vattenområden. Det kan bland annat handla om 
bostadsbyggande, verksamhetsområden, handel, 
service, fritid och rekreation. Översiktsplanen 
utgör bedömningsunderlag både för kommunen, 
länsstyrelsen och domstolar. Den ger dock inga 
rättigheter eller skyldigheter. Översiktsplanen 
har ett långt tidsperspektiv. I denna översiktsplan 
som siktar mot år 2050 blickar vi framåt 30 år. 

VAD ÄR  
FRAMTIDSBILD 2050?

Dokumentet du håller i din hand, ”Framtidsbild 
2050 - Halmstads kommun” är ett inledande 
dokument i arbetet med att ta fram en översikts-
plan som blickar mot år 2050. Med utgångs-
punkt från rådande omvärldstrender, de globala 
målen, kommunens förutsättningar, kommunens 
vision och de utmaningar vi står inför har en 
bild av vår framtida kommun målats upp. Avsik-
ten med Framtidsbild 2050 är att den ska utgöra 
en målbild för översiktsplanen. Den anger en 
riktning dit översiktsplanen ska sträva och ger 
därför vägledning i framtagandet av denna.

VAD SÄGER LAGEN OM 
ÖVERSIKTSPLAN?

Översiktsplanering lagregleras genom plan- och 
bygglagen (PBL) och bestämmelserna i miljöbal-
ken (MB). När ett planförslag är framtaget ska 
det enligt PBL formellt samrådas med bl.a. läns-
styrelsen och andra berörda kommuner. Kom-
munen ska också ge invånare, olika myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda i övrigt som 
har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att 
delta i samrådet. Syftet med samrådet är att få 
fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och 
att ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter 
samrådet bearbetas planen utifrån inkomna syn-
punkter. Den bearbetade versionen, utställnings-
handlingen, presenteras i den sk. utställningen 
återigen för berörda innan planen antas poli-
tiskt. Översiktsplanen skall hållas aktuell. Varje 
mandatperiod ska kommunen ta ställning till om 
översiktsplanen är aktuell. En aktualitetsöversyn 
gjordes i Halmstads kommun våren 2018 där 
kommunfullmäktige konstaterade att ”Framtids-
plan 2030” behövde förnyas.

EN RULLANDE 
ÖVERSIKTSPLAN

Januari 2019 beslutade kommunstyrelsen att 
en översiktsplan som blickar fram till år 2050 
och tar höjd för en invånarökning till 150 000 
invånare ska tas fram. Det gör vi för att kunna 
möta framtiden på bästa sätt, att vara förberedda 
för en växande befolkning och för framtidens 
förändringar. Men det är långt till år 2050, det 
räcker med att tänka tillbaka 30 år i tiden innan 
mobiltelefoner fanns i varje persons hand, för 
att förstå att världen kommer att vara helt an-
norlunda 30 år framåt. Utvecklingen går allt 
snabbare och ingen vet vilka villkor Halmstad 
har om 30 år. Vi behöver ha en ständigt aktuell 
översiktsplan. Därför behövs en rullande över-
siktsplanering. Där fördjupningar, tematiska till-
lägg och nya översiktsplaner tas fram vid behov.
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Framtidsbild i sitt sammanhang

Halmstad är en kommun som växer med mål-
sättningen att ha beredskap för att vara 150 000 
invånare år 2050. För att i den fysiska plane-
ringen kunna möta framtiden och ta höjd för en 
kraftig befolkningstillväxt är det många strate-
giska planer inom fysisk planering som håller på 
att tas fram just nu. Utöver framtagandet av den 
kommunomfattande översiktsplanen, pågår  
arbetet med att ta fram en Fördjupad översikts-
plan för norra Halmstads kommun, en  
Fördjupad översiktsplan för Larsfridsområdet 
samt en Centrumutvecklingsplan. Dessutom  
pågår framtagandet av en VA-plan, ett  
Handlingsprogram för hållbara transporter och 
ett Handlingsprogram för klimatanpassning. Alla 
dessa har samma mål och verkar i samma rikt-
ning. Översiktsplanen är heltäckande både för 
kommunens yta och för alla berörda  
ämnesområden. De andra dokumenten är 

fördjupningar inom områden med en särskilt 
komplex planeringssituation. Den kan vara geo-
grafiskt avgränsad som de fördjupade översikts-
planerna, eller begränsad till ett ämnesområde 
som för handlingsprogrammen. Av Framtidsbild 
2050 framgår målbilden för alla de strategiska 
projekten inom fysisk planering. Framtidsbild 
har samma visioner och mål som kommunens 
vision och strategiska plan. Men målsättningarna 
som framgår av Framtidsbild avser de delar som 
rör den fysiska strukturen så att denna stöttar 
kommunens vision. Framtidsbild förhåller sig 
till omvärlden, nu och i framtiden, till de förut-
sättningar vi har och de utmaningar vi står inför. 
Framtidsbilden är inte lagstyrd, men eftersom 
de dokument som den är målbild för måste följa 
lagen, måste även Framtidsbilden ta hänsyn till 
lagen så att efterföljande planeringsskeden blir 
genomförbara.
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Att skapa en attraktiv kommun

Vad är en attraktiv kommun? Vad är det som gör att 
man väljer en kommun framför en annan när man som 
privatperson flyttar eller som företag etablerar sig, och vad 
är det som gör att man stannar kvar?

I vilken mån en kommun är attraktiv kan mätas 
utifrån många olika parametrar, men några av de 
viktigaste är just i vilken mån som individer och 
företag lockas till platsen. Människor har under 
tidigare decennier flyttat nära sitt arbete och där-
med låtit arbetet styra valet av bostadsort, idag 
är det ofta tvärt om. Allt fler väljer i första hand 
att bosätta sig i en livsmiljö som tilltalar dem. En 
attraktiv livsmiljö har alltså blivit en allt viktigare 
faktor vid valet av bostadsort. En kommuns 
fysiska struktur, det vill säga hur olika funktioner 
som vi använder i vardagslivet ligger i förhål-
lande till varandra, är av central betydelse för 
möjligheterna att åstadkomma en hållbar utveck-
ling och goda livsmiljöer för dess invånare. Den 
översiktliga, strategiska planeringen har därmed 
en central roll i skapandet av en attraktiv kom-
mun. Medveten strategisk planering kan bidra 
till att skapa förutsättningar för olika aktörer att 
medverka till framgångsfaktorer.

ATT MÖTA FRAMTIDEN

Vår kommun påverkas i allt större grad av vad 
som sker i vår omvärld. En allt mer sammanlän-
kad och komplex omvärld sätter gränser men 
skapar också möjligheter. En rad av omvärlds-
trender påverkar oss. Att känna till dessa trender 
och ha strategier för att möta och nyttja dem är 
en viktig framgångsfaktor. Till grund för Fram-
tidsbild 2050 ligger därför ”Omvärldsanalys för 
Halmstads kommun - Till stöd för fysisk pla-
nering”. I omvärldsanalysen har de krafter som 
påverkar kommunen identifierats och tolkats. 
De utmaningar vi står inför har formulerats. De 
framtidsbilder som målas upp avser att möta 
dessa utmaningar och vara lyhörd för den lång-
siktiga förändring som sker i vår omvärld och 
närvärld.

ATT FÖRHÅLLA SIG 
TILL SIN OMGIVNING

Hur bra det går för Halmstad beror till stor del 
på postionen och rollen i det regionela samman-
hanget, som arbetslivsmotor i regionen, men 
också mitt emellan två storstadsregioner. En stor 
del av framgången framöver kommer att handla 
om att dra nytta av det som finns omkring 
kommunen - upplevelsenäringen nära inpå och 
storstadsregionen ett stenkast bort. 

ATT HA EN VISION

Att veta vad man vill, att veta i vilken riktning vi 
ska utvecklas och vart vi ska sträva är synnerli-
gen viktigt för en stor organisation. Först då kan 
de arbeten som sker på så många håll och inom 
så många verksamheter verka i samma riktning. 
I Halmstad vet vi vart vi strävar. Vi har en vision 
om att var en hemstad, kunskapsstad och upp-
levelsestad. Vi har identifierat vilka strategiska 
utvecklingsområden som är särskilt viktiga att 
utveckla. Tillsammans kan vi närma oss visio-
nen. Framtidsbild 2050 avser berätta hur den 
fysiska strukturen bör utvecklas för att ta oss 
närmre vår vision.

ATT VILJA VÄXA

Halmstad är en kommun som tror på att den 
kan växa och vill det. Halmstads kommun har de 
senaste åren haft en kraftig befolkningsökning 
och vuxit från ca 700 fler invånare per år till 1 
200 -1 500 fler invånare per år. I april 2018 blev 
kommunen 100 000 invånare. Utgångspunkt i 
planeringen är att kommunen år 2050 ska ha 
kapacitet för 150 000 invånare. Det kommer 
att innebära många stora utmaningar, men det 
skapar också möjligheter. För att på ett hållbart 
sätt kunna välkomna fler invånare, besökare och 
verksamheter i kommun behöver vi ha en fysisk 
planering som gör plats för denna utveckling.
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Trender mot 2050

Krafterna i omvärlden benämns trender, det 
är långsiktiga förändringar i omvärlden eller i 
närvärlden som har en riktning. En trend kan 
observeras idag och är alltså inget man bara kan 
gissa sig till ska hända i framtiden. Omvärlds-
trenderna nedan är krafter som identifierats och 
som påverkar Halmstads kommun. Vi fokuserar 
på de riktigt tunga trenderna. 

MEGATRENDER  
MOT 2050
Fem megatrender som formar grundförutsätt-
ningarna för all verksamhet. 

EN VARMARE VÄRLD
Världen blir allt varmare till följd av mänsklig 
påverkan. Detta kommer innebära ett omfattan-
de arbete med klimatanpassning för att hantera 
stigande havsnivåer och ett förändrat klimat.

EN MER UPPKOPPLAD OCH 
SJÄLVGÅENDE VÄRLD
Vi ser redan nu hur digitala plattformar, digita-
lisering och artificiell intelligens förändrar hur 
vi jobbar, vad som köps och på vilket sätt detta 
vittnar om hur nästa epok kan se ut: som ett mer 
eller mindre självgående nätverksamhälle, där allt 
är uppkopplat med allt.

EN ÅTERSTÄLLD VÄRLD
Kinas andel av världsekonomin blir allt större. I 
ett längre historiskt perspektiv är det inget nytt, 
snarare tillbaka till det normala. På samma sätt 
som USA:s globala dominans fått stor effekt på 
alla områden under 1900-talet, kan vi förvänta 
oss en ”asifiering” de kommande årtiondena.

EN TÄTARE VÄRLD
Såväl globalt som i Sverige kommer andelen av 
befolkningen som bor i urbana områden att öka 
mot 2050 enligt FN:s prognoser. Urbaniseringen 
i Sverige sker till storstadsregionerna och till 
landets större städer utanför storstadsregionerna 
såsom Halmstad.
 
EN SILVRIGARE VÄRLD
En säker förändring mot 2050 är en åldrande 
befolkning. År 2050 kommer andelen av befolk-
ningen som är över 80 år vara nästan dubbelt så 
hög som idag. 

OMVÄRLDSTRENDER  
MOT 2030
10 omvärldstrender som påverkar Halmstad:
• Ökat fokus på hållbarhet
• Allt viktigare för företag att vara  

samhällsförbättrare
• Ökad och mer flerdimensionell  

ojämlikhet
• Resursbrist i välfärden
• Ökad kunskapsintensitet
• Mot smarta städer
• Mobilitetsrevolutionen
• E-handelsexplosionen och  

Leveransrevolutionen
• Everything as a service
• Upplevelsenäringen växer
 

I avsnittet Utmaningar beskrivs trendernas 
påverkan på Halmstads kommun och de ut-
maningar detta föranleder. Läs gärna mer om 
trenderna i ”Omvärldsanalys för Halmstads 
kommun” Kairos Future, augusti 2019.

En varmare värld
Klimatförändringar

En mer uppkopplad 
och självgående värld

Digi, auto, AI

En återställd värld
Kina och Indien 

reser sig

En tätare värld
Urbanisering

En silvrigare värld
Fler äldre

Ökat fokus  
på hållbarhet

Företag som 
samhällsförbättrare

Mot smarta städer

E-handelsexplosion och 
leveransrevolution

Ökad  
kunskapsintensitet

Everything as a service

Mobilitets- 
revolutionen

Upplevelsenäringen 
växer

Ökar och mer  
flerdimensionell  

ojämnlikhet

Resursbrist i välfärden

5 Megatrender mot år 2050 och 10 Omvärldstrender mot 2030.
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Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen syftar till att 
skapa en hållbar utveckling. Agendan är enligt 
FN den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin anta-
git och finns till för att uppnå fyra fantastiska 
saker: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja 
fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Agendan 
är global och detta innebär att den gäller för alla 
människor och länder. Det är ett gemensamt 
åtagande och det krävs ett gemensamt arbete för 
att nå målen. 

I översiktsplanen anges hur kommunens mark- 
och vattenområde bör utvecklas, vad som bör 
bebyggas och bevaras. Det finns många olika 
slags intressen att ta hänsyn till när kommunens 
geografi planeras, därför omfattar översiktspla-
nen de flesta av de 17 globala målen. Översikts-
planering har en central roll i kommunens arbete 
mot ett mer hållbart samhälle. I avvägningen 
mellan olika allmänna intressen bör den mest 
miljömässigt-, ekonomiskt- och socialt- håll-

bara utvecklingen vara styrande. I Plan- och 
bygglagens portalparagraf  finns kopplingar till 
Brundtlandrapportens strävan om att tillfreds-
ställa dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter. Huvudsyftet med 
lagen är att den till sin helhet ska sträva mot en 
långsiktigt hållbar utveckling och de allmänna 
intressena pekar på de frågor som kommunerna 
ska ta sig an i sin planering. Att utvecklas håll-
bart är således en given utgångspunkt för Halm-
stads kommuns översiktsplan. I arbetet med att 
ta fram en översiktsplan för Halmstads kom-
mun har kommunen därför valt att parallellt och 
integrerat med att översiktsplanen arbetas fram 
arbeta med konsekvensbedömningen för alla tre 
hållbarheterna för att tidigt identifiera mer håll-
bara lösningar. Avvägningar och ställningstagan-
den mot en mer hållbar struktur sker genom att 
växelvis och integrerat bedöma hållbarheten av 
olika alternativ. Översiktsplanen kommer därför 
att vara ett dokument som bidrar till måluppfyll-
nad för ett flertal av de globala målen. 
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HALMSTAD I REGIONEN

Relationer  
med omvärlden
En stor del av framgången framöver kommer 
att handla om att dra nytta av det som finns 
omkring kommunen. Det blir en central fram-
gångsfaktor för regioner att vara uppkopplad 
mot rätt saker, där världen växer och där pro-
duktionskrafterna och tillväxten finns. Ledande 
företag och regioner attraherar kunskap, männ-
iskor och kapital, vilket gör att världens tillväxt 
koncentreras till vissa framgångsrika platser med 
vassa specialiseringar. För sådana regioner blir 
det ännu lättare att attrahera önskvärda målgrup-
per. Det innebär att en annan central fram-
gångsfaktor är att vara spetsig med avseende på 
kunskapskapital och framgångsrika specialise-
ringar. Med både uppkoppling och spets kom-
mer regioner in i en positiv spiral, attraktivitet 
föder attraktivitet. Detta kallas för T-samhället. 
I figuren till höger visas en bild av det svenska 
arbetsmarknadsnätverket, bilden visar pend-
lingsrelationer mellan kommuner. Bilden gör det 
tydligt att det finns tre huvudsakliga förtätningar 
i Sverige; Stockholm, Göteborg och Malmö. Här 
finns mycket  av det framgångsrika T-samhället. 
Halmstad har en unik roll som ett potentiellt 
T-centrum mellan de två stora T-regionerna Gö-
teborg och Malmö. Starkast relation har Halm-
stad med Laholm och Falkenberg, dessa relatio-
ner blir också starkare över tid. Att värna och 
utveckla pendlingsrelationer kommer att vara en 
mycket viktig del i den fysiska planeringen. 

Halmstads inslag av olika kommuntyper. Hög stapel innebär att 
kommunen starkt påminner om kommuntypen. Bild: Kairos Future

Det svenska arbetsmarknadsnätverket. Kommuner med pendlingsre-
lationer hålls samman. Bild: SCB/Bearbetning Kairos Future

Kommuntyp

Vilka förutsättingar en kommun har påverkas 
av om man är specialiserad mot boende eller 
arbete. Kommuner som är specialiserade mot 
arbete påverkas i högre grad av hur närings- och 
arbetslivet utvecklas, medan kommuner som är 
specialiserade mot boende är beroende av hur 
attraktivt det upplevs att bo i kommunen. Halm-
stad är något mer arbetsspecialiserad än boen-
despecialiserad. För att förstå förutsättningarna 
i arbetslivet grupperas Sveriges kommuner efter 
dess arbetsmarknad. Halmstad är främst en regi-
onhubb, med inslag av smetskapande och små-
stad. Regionhubb karaktäriseras av en storskalig 
offentlig sektor. Arbeten som kräver högskole-
kompetens är vanliga. I Halmstad är sjukhuset 
och försvaret stora och viktiga arbetsplatser med 
stor betydelse för kommunen och därför viktiga 
att värna. Halmstad har även betydande inslag av 
smetskapande. Det innebär att lönerna är höga 
och många jobbar med kvalificerade kunskpas-
tjänster. Det finns också inslag av småstad. Där-
emot har Halmstad relativt få sysselsatta inom 
upplevelsenäringen, trots visionen om att vara 
en upplevelsestad och Tylösands varumärke.
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Kommunens vision

Kommunens vision

Halmstads kommun har en vision. Denna är 
gemensam för hela kommunen och all vår verk-
samhet. Genom visionen beskrivs bilden av det 
framtida Halmstad. ”När vi beskriver framtidens 
Halmstad är det berättelsen om en kommun där 
människor möts, växer och utvecklas. Det är 
berättelsen om en kommun med kärlek, livskva-
litet, gemenskap och respekt. Många år från nu 
ska vårt arbete för en atmosfär som ger livslust, 
möjlighet till livslångt lärande, innovation, krea-
tivitet och trygghet ha lett oss fram till vår vision 
om att vara en hemstad, kunskapsstad och 
upplevelsestad.” 

Strategisk plan

För att lyckas uppnå visionen och infria löf-
tet om att alla som bor, besöker och verkar i 
Halmstad ska få ut mer av livet, samtidigt som 
omvärldens allt större utmaningar påverkar oss, 
har ett antal områden identifierats som är särskilt 
viktiga att utveckla. Dessa utvecklingsområden 
som framgår av kommunens strategiska plan 
är: Den inkluderande kommunen, Miljömässig 
och ekologisk hållbarhet, Attraktivitet och håll-
bar tillväxt samt Framtidens välfärd. För varje 
område har långsiktiga inriktningar formulerats. 
Detta hjälper hela kommuen att ha rätt fokus, 
göra prioriteringar och röra oss i visionens rikt-
ning. Inom varje utvecklingsområde krävs en fy-
sisk planering som stödjer kommunens mål och 
inriktning. För varje strategiskt utvecklingsområ-
den har därför en framtidsbild målats upp som 
visar på hur den fysiska miljön ska utformas och 
planeras för att denna ska bidra till kommunes 
önskade utveckling. 
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Utmaningar för halmstad

Utmaningar  
för framtiden
Vi lever i en tid som förändras allt snabbare. För 
att möta framtiden på ett klokt sätt behöver  vi 
möta upp mot de trender dit samhället rör sig, 
se tidigare avsnitt. I ”Omvärldsanalys för Halm-
stads kommun – till stöd för fysisk planering” 
framgår de utmaningar Halmstad står inför. 
Utmaningarna beror på trederna mot vilka hela 
samhällsutvecklingen rör sig, men också Halm-
stads förutsättningar och sammanhang, mot vad 
Halmstad vill vara, vilket framgår av visionen 
och ambitionen med en hållbar utveckling. 

De tre utmaningar som sticker ut för Halmstads 
kommun och som vi särskilt behöver ha strate-
gier för att hantera är:
• Klimatutmaningarna
• Jämlikhetsutmaningarna
• Infrastruktur för en ny tid

Klimatutmaningarna

Halmstad är en kommun som i mycket hög 
utsträckning berörs av klimatförändringarna. 
Med läget vid kusten, Nissans utlopp, stadens 
läge och vanliga vindriktningar drabbas vi sär-
skilt hårt av havsnivåhöjningen. I framtiden blir 
klimatet varmare och extrema väderhändelser 
såsom skyfallsregn blir allt vanligare. Vi behöver 
strategier för hur kommunen ska anpassas till ett 
förändrat klimat. Strategier för hur de av havs-
nivåhöjningen drabbade delarna av staden ska 
hanteras. Vi behöver avsätta mark för att kunna 
hantera skyfallsregn och värna dricksvattnet. Vi 
behöver utforma stad och land för att klara ett 
varmare klimat. Men vi behöver också planera 
för att minska effekterna på klimatet. Att han-
tera utmaningen gör inte bara Halmstad attrak-
tivare i framtiden utan bidrar också till att uppnå 
de globala målen i Agenda 2030, i synnerhet mål 
13 ”Bekämpa Klimatförändringarna” och mål 11 
”Hållbara städer” men också flera andra mål.

Jämlikhets- 
utmaningarna
Halmstad brottas även idag med problem kring 
segregation och ojämlikhet. Dessvärre ökar 
ojämlikheten framåt när man ser på trenderna 
vart utvecklingen går. Ojämlikheten handlar i 
hög grad om materiell fördelning beroende på 
vad och om man jobbar. Men den blir allt mer 
komplex och flerdimensionell. Det finns flera 
delar som driver ojämlikheten mot allt större 
klyftor. Olika faktorer avgör vem som gynnas 
och missgynnas: geografisk position, finansiell 
styrka, individuell bakgrund och individuell för-
måga. Om inte kommunen aktivt arbetar med 
att överbrygga denna accelererande ojämlikhet 
kommer vi få ett samhälle där många hamnar 
utanför, med alla de problem detta medför både 
på individ- och samhällsnivå. Denna framtidsut-
maning behöver hanteras brett av kommunens 
olika verksamheter. Även i den fysiska planering-
en kan vi göra mycket för att motverka en ut-
veckling mot ökad ojämlikhet. Vi behöver bryta 
segregationen. Vi behöver planera för en bland-
ning med bostäder för olika behov. Vi behöver 
ge förutsättningar för vardagliga möten över 
gränser. Vi behöver ha en tydlig målsättning och 
prioritera detta. Att hantera utmaningen bidrar 
också till att uppnå de globala målen i Agenda 
2030, i synnerhet mål 10 Minskad ojämlikhet.
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Infrastruktur för 
en ny tid
En central framgångsfaktor för regioner är att 
lyckas vara uppkopplade mot rätt saker. Det 
gäller att Halmstad kan dra nytta av sin position 
som regionhubb mellan två storstadsregioner. 
Att vi underlättar in- och utpendling. Lägg där 
till megatrenden en mer uppkopplad och själv-
gående värld och trenderna mobilitets revolutio-
nen, smartare städer, e-handelsexplotionen och 
leveransrevolutionen. Det gäller att hänga med i 
utvecklingen, förbättra våra pendlingsrelationer 
och samtidigt utvecklas hållbart och klimatsmart.   
Infrastrukturen i kommunen behöver byggas ut 
och utvecklas för en ny tid. Det handlar om att 
bygga ut traditionell infrastruktur kring befint-
liga lösningar, men framförallt att hänga med i 
teknikutvecklingen och utveckla lösningar kring 
framtidens förutsättningar och sårbarhet. En 
stor utmaning är att planera långsiktigt för en 
framtid med stor osäkerhet, något kommer att 
hända men ingen vet exakt vad. Här behöver vi 
ta höjd för teknikutvecklingen. Vi behöver också 
hantera sårbarhet och säkerhet i ett förändrat 
klimat.

Utmaningar

Utmaningar för Halmstad som vi står  inför och 
behöver hantera inför framtiden är:
• Hantera och motverka klimatförändringar
• Hantera havshöjning och säkra vattenförsörjning
• Hantera miljöaspekter utöver klimatförändringar
• Verka för och inom en större  

arbetsmarknadsregion
• Utveckla en hållbar infrastruktur
• Verka för ett uppdaterat näringsliv
• Stärka upplevelseutbudet
• Uppdatera stadskärnans roll
• Utveckla boendeattraktiviteten
• Planera för ett äldre samhälle
• Göra ekonomiska prioriteringar
• Öka tryggheten och jämlikheten
• Bryta segregationen och öka delaktigheten
• Hantera målkonflikter gällande markanvändning 

De olika utmaningarna utgör underlag till  
framtidsbilderna tillsammans med målen i  
Strategisk plan.

Fokus i 
översiktsplanen
I översiktsplanen är de tre stora utmaningar för 
att möta framtiden; klimatet, jämlikhetsfrågan 
och infrastruktur för en ny tid. Utmaningarna 
kommer att genomsyra arbetet med översikts-
planen och beröra många områden.
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Från vision till verklighet

Framtidsbilderna är målbilden för den fysiska planeringen. Här uttrycks visionen för hur vi vill att vår 
fysiska miljö ska utformas mot år 2050. En fysisk miljö som hjälper oss att uppnå kommunens vision 
om Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Därför har fyra framtidsbilder målats upp, ett 
för varje strategiskt utvecklingsområde där vi måste kraftsamla. Framtidsbilderna vägleder och ger en 
riktning mot vart vi strävar när vi sedan verkar för att göra vison till verklighet genom byggprocessens 
alla steg. I översiktsplanen konkretiseras visionen i den kommunomfattande skalan. Därefter blir skalan 
allt mer detaljerad från fördjupade översiktsplaner, till detaljplaner som sätter ramverket för bygglov, 
bygghandlingar och byggnation. För att till slut blir verklighet och arenan för människors  
vardag, platserna där livet pågår. 

Utgångspunkten i all fysisk planering är att utvecklas hållbart med människan i fokus. Det innebär att:
• Vi planerar mot ett tidsperspektiv som sträcker sig flera decennier.
• Vi planera och dimensionerar utifrån 150 000 invånare år 2050.
• Vi utvecklas hållbart, där utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra  

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
• Vi i alla beslut som rör markanvändningen beskriver de miljömässiga, sociala och ekonomiska  

konsekvenserna.

EN HÅLLBAR KEN HÅLLBAR KOMMUN OMMUN 
MED MÄNNISKMED MÄNNISKAN I  AN I  

FOKFOKUSUS

DEN INKLUDERANDE KOMMUNEN

MILJÖMÄSSIG OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET

ATTRAKTIVITET OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

FRAMTIDENS VÄLFÄRD
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Framtidsbild för

Den inkluderande kommunen

Inriktning

Långsiktiga inriktningar från Strategisk plan:
• En bra start i livet
• En kommun som håller samman

Utmaningar

Utmaningar för framtiden i ljuset av trenderna:
• Existentiella jämlikhetsutmaningar
• Bryta segregation och öka delaktighet
• Öka trygghet och jämlikhet
• Planera för ett äldre samhälle
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Den inkluderande kommunen

VISIONSBERÄTTELSE

”I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen. Det finns olika slags 
bostäder i våra orter och stadsdelar. Här kan människor bo som har 
olika förutsättningar och är i olika skeden av livet. På olika slags  
mötesplatser som finns i våra stadsdelar och orter möts invånarna 
över gränser, vilket ger samhörighet och trygghet. Miljöerna är  
trygga och tillgängliga för alla. Bostäder, skolor, service, arbets- 
platser, kommunikation och platser för rekreation bildar tillsammans 
en helhet som underlättar vardagslivet. I Halmstad planerar vi inte 
bara för invånarna utan även med dem.”

SÅ HÄR JOBBAR VI I DEN FYSISKA 
PLANERINGEN ..
Vi planlägger för blandad bebyggelse, där ny-
byggnationen ses i sitt sammanhang och  
blandningen avser helheten.

Vi kompletterar med de bostadsformer som 
fattas i orten/stadsdelen vid förtätning.

Vi utvecklar attraktiviteten i boendemiljön  
i synnerhet på de orter och stadsdelar som idag 
inte uppfattas som attraktiva.

Vi planerar för ökad jämlikhet med en närhet 
och tillgänglighet som underlättar vardagspusslet 
och valet av hållbara transportslag.

Vi utformar offentliga miljöer så att dessa blir 
tillgängliga för alla.   

Vi har trygghet, jämställdhet och jämlikhet som 
utgångspunkt vid planeringen.

Vi knyter ihop kommunen och ökar utbytet 
mellan stadsdelar genom strategisk placering 
av mötesplatser och kommunal service för att 
skapa möten över gränser.

Vi gynnar hållbara transporter och får på så vis 
ett mer jämlikt transportsystem.

Vi satsar på aktiva transportslag för att främja 
folkhälsan.

Vi utvecklar former för dialog med invånarna 
för att öka delaktigheten hos alla grupper i  
utformningen av sin närmiljö.

...för att bli en inkluderande kommun.
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Framtidsbild för

Miljömässig och 
ekologisk hållbarhet

Inriktning

Långsiktiga inriktningar från Strategisk plan:
• En hållbar kommun för dagens och mor-

gondagens generationer

Utmaningar

Utmaningar för framtiden i ljuset av trenderna:
• Existentiella klimatutmaningar
• Hantera och motverka klimatförändringarna
• Hantera havsnivåhöjning och säkra  

vattenförsörjning
• Hantera miljöaspekter utöver  

klimatförändringarna
• Hantera målkonflikter gällande  

markanvändning
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Miljömässig och 
ekologisk hållbarhet

VISIONSBERÄTTELSE

”I Halmstad 2050 har staden och orterna växt på ett miljömässigt  
hållbart sätt. Kommunen är en motor i klimatomställningen.  
Vi hushåller med mark– och vattenresurser genom att bygga  
yteffektivt. Vi värnar viktiga värden för kommande generationer så-
som dricksvatten och jordbruksmark. Biologisk mångfald värnas när  
viktiga grönstråk bevaras och livgivande miljöer integreras i  
bebyggda miljöer. Halmstad har säkrats mot havsnivåhöjningen. 
Ytor för klimatanpassning är multifunktionella och ger ett mervärde. 
I Halmstad 2050 är det lätt att göra rätt. Det är smidigt att resa och 
vardagspusslet underlättas när hållbara transporter utgör en helhet 
tillsammans med service, bostäder och arbetsplatser.”

SÅ HÄR JOBBAR VI I DEN FYSISKA 
PLANERINGEN ..
Vi utgår från hållbara transporter när vi bygger 
ut kommunen.

Vi prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik 
och sedan biltrafik.

Vi tar hänsyn till havsnivåhöjningen när vi pekar 
ut nya områden för byggnation.

Vi har en tydlig strategi för hur vi ska möta 
och mota havshöjningen, om och var vi bygger 
skydd, retirerar respektive har beredskap vid en 
extrem händelse.

Vi avsätter mark för klimatanpassning och gör 
anläggningarna multifunktionella för att ge  
mervärden.

Vi hushåller med åkermark.

Vi skyddar områden som är viktiga för  
dricksvattenförsörjningen.

Vi utnyttjar den mark som vi tar i anspråk för 
exploatering effektivt.

Vi planerar för en sammanhängande 
grönstruktur både i det stora och det lilla, så 
att både växter, djur och människor ska kunna 
förflytta sig i de gröna miljöerna.

Vi skyddar värdefulla gröna områden från  
exploatering.

Vi som kommunal organisation driver på 
klimatomställningen i samverkan med andra 
samhällsaktörer.

...för att bli en miljömässigt hållbar kommun.
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Framtidsbild för

Attraktivitet och 
hållbar tillväxt

Inriktning

Långsiktiga inriktningar från Strategisk plan:
• En levande plats
• Utveckling som möjliggör

Utmaningar

Utmaningar för framtiden i ljuset av trenderna:
• Infrastruktur för en ny tid
• Verka för och inom större arbetsmarknads-

region
• Utveckla en hållbar infrastruktur
• Verka för uppdaterat näringsliv
• Stärka upplevelseutbudet
• Uppdatera stadskärnans roll
• Utveckla boendeattraktivitet



19

Attraktivitet och 
hållbar tillväxt

VISIONSBERÄTTELSE

”Halmstad 2050 är en levande plats med attraktiva boendemiljöer,  
effektiva hållbara kommunikationer och närhet till jobb, utbildning och 
service. Näringslivet har bra förutsättningar och växer hållbart. Skolan  
i allmänhet och högskolan i synnerhet är en central del av kommunens 
och regionens utveckling.  Halmstad utgör en nod i Halland, med god 
uppkoppling till storstadsregionerna i norr och söder. Det är lätt att 
resa hållbart både inom kommunen och längre bort. Stadskärnan är en 
naturlig mötesplats för invånarna. Den har utvecklats utifrån sin unika 
identitet och historia för att passa moderna krav. Kusten och de många 
stränderna har utvecklats utifrån sina olika kvalitéer. Vi värnar våra 
vackra och variationsrika natur- och kulturmiljöer, de ger identitet,  
lockar turister och får invånarna att trivas.”

SÅ HÄR JOBBAR VI I DEN FYSISKA 
PLANERINGEN ..
Vi bevarar platsens identitet och attraktivitet  
även när vi bygger nytt.

Vi utvecklar och anpassar stadskärnan till  
förändrade förutsättningar, genom samverkan 
mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv.

Vi värnar attraktiva områden med höga  
bevarandevärden från exploatering för att inte 
bygga bort attraktivitet.

Vi ger näringslivet bra förutsättningar med en 
hållbar och effektiv mark- och resursanvändning.

Vi ökar tillgängligheten till områden med höga 
kultur-, natur- och rekreationsvärden.

Vi identifierar vilka platser som är viktiga för 
besökare och boende för att stärka Halmstads 
attraktivitet.

Vi stärker kommunikationen mot vårt omland i 
alla riktningar, med fokus på norr-söder.

Vi ser skola och högskola som navet i sin 
omgivning och gör plats för dess utveckling.

Vi ger förutsättningar för regionalt viktiga  
funktioner för att stärka vår ställning som  
regionhubb.

Vi profilerar olika stränder och kustområden för 
olika nischer och aktiviteter.

...för att bli en attraktiv och växande kommun.



20

Framtidsbild för

Framtidens välfärd

Inriktning

Långsiktiga inriktningar från Strategisk plan:
• Välfärd för framtidens behov
• En smart organisation

Utmaningar

Utmaningar för framtiden i ljuset av trenderna:
• Jämlikhetsutmaningar
• Planera för ett äldre samhälle
• Göra ekonomiska prioriteringar
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Framtidens välfärd

VISIONSBERÄTTELSE

”I Halmstad 2050 vet invånarna att välfärden fungerar när den  
behövs. Äldre kan bo kvar hemma när miljöerna tillgänglighets- 
anpassas och våra orter och stadsdelar har bostäder för alla livets  
skeden. Den kommunala servicen är lättillgänglig, då det är lätt att 
resa till denna. Kommunens verksamheter är samlokaliserade och 
samarbetet mellan olika verksamheter underlättas av de  
flerfunktionella och flexibla miljöerna. Samarbetet både sparar  
resurser och ger invånarna ett mervärde. Servicen är navet i  
utpekade orter och stadsdelar. Dit är det lätt att resa hållbart.  
Där möts människor med olika förutsättningar.”

SÅ HÄR JOBBAR VI I DEN FYSISKA 
PLANERINGEN ..

Vi samlokaliserar olika offentliga verksamheter 
för ökad effektivitet.

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

Vi har tydliggjort i vilka orter satsning på  
kommunal service sker.

Vi pekar ut lämpliga lägen för service så att 
denna samlas och ger ett mervärde.

Vi lokaliserar kommunal service med närhet till 
hållbara transporter.

Vi har tydliga kriterier för placering av olika 
slags offentlig service.

Vi placerar offentlig service där man når  
invånare med olika villkor.

Vi stärker kopplingen översiktsplan -  
- lokalförsörjningsstrategi.

Vi underlättar kvarboendemöjligheterna genom 
att komplettera orter och stadsdelar med  
boendeformer för alla livets skeden.

...för att ha plats för framtidens välfärd.



22

Källor

Strategisk plan, Halmstads kommun, april 2019

Omvärldsanalys för Halmstads kommun - till stöd för fysisk planering, Kairos Future, 
augusti 2019         

Framtidsbild 2030, Halmstads kommun, 2011

Boverket, www.boverket.se

FN, www.globalamalen.se 

Workshop om framtidens hot, möjligheter och utmaningar, Kommunstyrelsen, 2019-05-14

Workshop om Framtidsbilden, Halmstads kommuns förvaltningsövergripande  
projektgrupp, 2019-09-04

Information och diskussion om Framtidsbilden, Kommunstyrelsen, 2019-09-03

Information och diskussion om Framtidsbilden, Koncernledningen, 2019-09-06
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fundera! 
 diskutera! 
  fråga!   
   tyck till! 
Var med i diskussionen om hur vi gemensamt kan utveckla den fysiska miljön och 
de övergripande strukturerna i vår kommun - bli en samhällsbyggare! 

Framtidsbild 2050 visar utgångspunkter och kommunens ambitioner för den framtida planeringen av 
mark- och vattenanvändningen med syfte att informera, väcka intresse och skapa lust till diskussion. 
Genom en bred invånardialog under framtagandet av kommunens översiktsplan är det kommunens  
ambition att bygga upp en så god kunskap som möjligt om vad som är viktigt för de som bor och  
verkar i kommunen. 

För information om hur man gör sin röst hörd och vilka aktiviteter som planeras hänvisas till  
kommunens hemsida www.halmstad.se
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