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INLEDNING
PLANHANDLINGAR

Till planförslaget hör följande handlingar:
• Denna planbeskrivning
• Plankarta med bestämmelser (2022-11-15)
• Illustrationskarta (2022-09-13)
• Bedömning av sociala konsekvenser för Snöstorp 19:199 (2022-03-23) 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan (2021-02-18 rev 2022-09-132021-02-18 rev 2022-09-13)
• Granskningsutlåtande (2022-11-15)
• Samrådsredogörelse (2022-09-13)

Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret finns också:
• Fastighetsförteckning
• Grundkarta

Övriga handlingar/utredningar:
• Koncept arkitektur+utemiljö, Liljewalls arkitekter (2022-09-07)
• Ny skola i Snöstorp. funktionsprogram, Liljewalls arkitekter (2022-09-07)
• Slutmeddelande och slutredovisning, arkeologi Kulturmiljö Halland (2021-08-27)
• Geoteknisk utredning, Awer geoteknik (2021-11-18) 
• Trafikutredning, Sweco (2020-11-11)
• Bullerutredning, Brekke strand (2020-11-02)
• Kompletterande bullerberäkningar (2022-06-20)
• Dagvattenutredning, Sweco (2021-02-08)

Detaljplanen har tagits fram utifrån bestämmelserna i Plan- och bygglag (PBL) 2010:900 samt 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Detaljplanen består av 
en plankarta med bestämmelser. Till planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning. De 
ska underlätta förståelsen av detaljplanens innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften 
planen har. De har, till skillnad från plankartan, ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. 

Efter samråd och granskning tillkommer samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande där 
inkomna synpunkter sammanställs och besvaras.
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DETALJPLANENS SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en ny grundskola för minst 625 elever, årskurs 
4 -9, och en ny idrottshall med tillhörande gymnastikdel på del av fastigheten Snöstorp 19:199.  

Avsikten med en ny skola i Snöstorp är att uppfylla det behov av skolplatser som finns i närliggande 
stadsdelar samt bidra till vardagliga möten mellan barn med olika förutsättningar. Det är nödvändigt 
om kommunen ska motverka skolsegregationen och klara kommunens generella uppdrag i 
enlighet med skollagen om likvärdig skola. Planerat upptagningsområde för skolan är Snöstorp och 
Andersberg.

Detaljplanen ska utformas med viss flexibilitet för att skolan ska kunna utvecklas och vid behov 
kunna variera över tid i både elevantal och årskurser. Av samma skäl, ska det också förutom skola 
finnas  alternativa markanvändningar för att ge möjlighet att använda skolans byggnader och lokaler 
för andra ändamål.

Befintliga ledningar, närheten till befintligt bostadsområde, park och potentiella störningskällor så 
som E6 och närliggande handelsområde ställer krav på skolans placering och utformning samt hur 
skolans tillfarter och parkering anordnas. 

För att kompensera ianspråktagen parkmark föreslås kvarvarande delarna av parken utvecklas med 
höjd kvalitet på grönytor och nya aktivitetsytor. 

MÅLSÄTTNINGAR
Anpassning till platsen
En viktig målsättning i planförslaget  är att skolan anpassas och utformas som en naturlig del av 
området och inte blir för påträngande i förhållande till omkringliggande park och bostäder. 

Skolan behöver placeras på ett sätt som sparar grönyta samtidigt som ett bra avstånd till befintliga 
bostäder upprätthålls. Runt skolan ska det finnas  rikligt med plats för vegetation och gångstråk 
som bäddar in skolan och säkerhetsställer en fortsatt god tillgänglighet för allmänheten i och förbi 
området.  Parkens befintliga grönstrukturer, grova träd och viktiga stråk ska bevaras som tydlig 
identitet samtidigt som tillkommande rekreationsmöjligheter ska skapa mervärde.  

Trygghet 
En annan viktig målsättning är att skapa förutsättningar för ett tryggt och attraktivt skol- och 
parkområde, både för eleverna och allmänheten som att röra sig och vistas i området.  Alternativa 
vägar med god överblickbarhet och belysning samt upplevelse av att bli sedd ökar känslan av trygghet 
och minskar risken för brott. Att skapa möjlighet för allmänheten att röra sig runt skolan och igenom 
skolan efter skoltid är också en trygghetsfråga så att skolan inte upplevs som en barriär i området. 

Parken och tillkommande friytor till skolan ska gestaltas så att området upplevs som en harmonisk 
helhet och som tillgänglig och inbjudande för utevistelse till olika ålders- och målgrupper. 
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Samuttnyttjande 
Skolan och idrottshallen är en offentlig verksamhet som beroende på hur verksamheten planeras, 
även utanför skoltid kan  fungera som en självklar mötesplats för både barn, unga och för 
allmänheten generellt.  Skolans lokaler och utemiljö kan samuttnyttjas för diverse fritids-, kvälls- och 
idrottsaktiviteter. Samuttnyttjande av lokaler och ytor ger skolan en ökad samhällsnytta med en ökad 
tillgänglighet för fler användare och samhällsgrupper vilket är positivt för bland annat jämnlikheten 
och för att motverka segregation i samhället. Framförallt barn och unga behöver utrymmen i 
den offentliga miljön där de kan mötas och vara aktiva utan krav på konsumtion eller prestation. 
Ändamålsenliga lokaler i närmiljön ger barn och unga tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter 
och förbättrar deras förutsättningar att organisera sig och att engagera sig i samhällsutvecklingen. 
Fler aktiviterer i området under fler veckodagar och större delar av dygnet kan stärka den sociala 
närvaron och gynna tryggheten i området. 

Samutnyttjande av mark skapar mervärden för området som helhet och möter samtidigt samhällets 
krav på en effektiv användning av mark och vatten.  

Trygga och säkra skolvägar
Det ska vara säkert och enkelt att ta sig till och från skolan. Trafikfrågan, med särskild fokus på 
säkra skolvägar och god trafikmiljö kring skolan, har belysts i en trafikutredning där åtgärder både 
inom planområdet och i det omgivande trafiknätet, föreslås. För rekommendationer och föreslagna 
åtgärder i trafiknätet se trafik sida 13-16. 

BAKGRUND OCH UPPDRAG

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat, BUN §149 2018-12-12, gällande skolorganisation 
inom verksamhetsområdena Andersberg, Fyllinge och Snöstorp. Enligt beslutet ska den befintliga 
Snöstorpsskolan minskas från F-5 till F-3, dvs. det blir max 300 elever. Dessutom ska en skola på 
Snöstorp som rymmer 600 elever med stadierna årskurserna 4-9 byggas. Upptagningsområdena 
gäller elever från Snöstorp och Andersberg Norra.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav den 22 oktober 2019, § 173 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att planlägga del av fastigheten Snöstorp 19:199 för 
huvudsakligen skoländamål. 

Uppdraget baseras på en förstudie om planläggning för en ny skola i Snöstorp som genomfördes 
av samhällsbyggnadskontoret under hösten 2019. Förstudiens utgångspunkt var ursprungligen 
fastigheten Snöstorp 20:4 som ligger 600 meter norr om aktuellt planområde. Fastigheten bedömdes 
dock ur flera aspekter inte som optimal för ändamålet varpå aktuell plats inom del av fastigheten 
Snöstorp 19:199 pekades ut som en mer lämplig lokalisering.    

Parallellt med förstudie om planläggning har även en förstudie om själva skolans och idrottshallens 
byggnation genomförts av fastighetskontoret. I samband med denna har även ett lokalprogram för 
skolan tagits fram av barn och ungdomsförvaltningen.    

Fastigheten Snöstorp 19:199 är planlagd idag som parkmark och plantering. 

Planprocessen föreslås ske genom standard förfarande enligt Plan- och bygglag (PBL) 2010:900.
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PLANDATA

Lägesbestämning och areal
Planområdet ligger i västra delen av Snöstorp, i området Stenalyckan, cirka 3,2 km öster om 
Halmstad centrum. Planområdet är cirka 4,7 ha stort och omfattar delar av fastigheten Snöstorp 
19:199 samt delar av Skäran 1. Området utgörs i huvudsak av parkmark och avgränsas enligt bild 1.  

Markägoförhållanden
Fastigheten Snöstorp 19:199 ägs av Halmstad Kommun. Fastigheten Skäran 1 är i privat ägo 

Bild 1: Fastighetskarta med planområde 



A N TA G A N D E H A N D L I N G              7 ( 4 6 )  

MILJÖBEDÖMNING
Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. De miljömål som direkt eller indirekt berörs av detta 
planförslag är: 
 - God bebyggd miljö 
 - Begränsad klimatpåverkan.

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

Ställningstagande
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har 
upprättas.

SOCIAL KONSEKVENS BEDÖMNING
Enligt bestämmelserna i PBL 1 kap §1 och 2 kap 3§ ska planläggning av mark och vatten främja 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en från social synpunkt god livsmiljö som är 
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. Detta betyder att sociala frågor och intressen 
hela tiden ska vägas in i planeringen och utformningen av den fysiska miljön. 

Jämlikheten och jämställdheten är prioriterade utmaningar i kommunen med tydligt utstakade mål 
för att bland annat motverka segregation, öka tryggheten och stärka barnens rätt i samhället. (Se 
vidare under planieringsinriktning 3. En god livsmiljö, ÖP 2050). Åtgärder som ökar jämlikheten 
och därmed stärker den sociala hållbarheten ska prioriteras även i efterföljande skeden. 

För att belysa de sociala frågorna och undersöka om en social konsekvensbeskrivning behöver 
tas fram har en behovsbedömning upprättats och finns med som bilaga, se bedömning av sociala 
konsekvenser för detalplan 19:199, 20220323.

Ställningstagande 
Detaljplanen bedöms inte vara av  den omfattning eller karaktär som påverkar jämlikheten 
negativt varför ingen socialkonsekvensbeskrivning är nödvändig. Då det är en skola  som planeras 
berör detaljplanen många barn. Upptagningsområdet för skolan är från områden med olika 
socioekonomisk status vilket bedöms bidra till en minskad skolsegregation. 

Skolvägarna blir dock längre för några av barnen, men åtgärder för säkra skolvägar i trafiknätet har 
vidtagits. 

Skolor och skolgårdar kan bli platser som skapar otrygghet och där brott begås. Med anledning 
av detta så är placering och utformning av skolan och utemiljön mycket viktig. Faktorer som 
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utformning, insyn, belysning och översikt behöver beaktas i de fortsatta skedena för att skapa en 
trygg och tillgänglig miljö. 

I vidare arbete där miljöerna planeras mer i detalj bör barnperspektivet stå i centrum. Här kan 
en fördjupad barnkonsekvensbeskrivning vara en god hjälp. Barndialoger rekommenderas i det 
fortsatta arbetet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplan
I gällande översiktsplan, Framtidsplan 2050, laga kraft den 12 augusti 2022 är området utpekat som 
möjligt kluster för offentlig service vilket innebär ett samlingsområde för tex skola, äldreboende, 
bibliotek och idrottshall mm.   

Gällande detaljplaner
Aktuellt planområdet omfattas av följande tre detaljplaner.
Detaljplan för området vid Ljungbyvägen och Prästvägen, 1 3-SNÖ-1088, laga kraft den 10 nov 1969. 
Planen har ingen genomförandetiden kvar. Markanvändningen inom planområdet är reglerad som 
park och plantering. Huvudmannaskapet för allmän plats är kommunalt. 
Detaljplan för norra Stenalyckan, 1380-P91/3, laga kraft den 24 jan 1991. Planen har ingen 
genomförandetiden kvar. Markanvändningen inom planområdet är reglerad som natur 
och plantering.  Inom planområdet ligger även ett E-område för transformatorstation. 
Huvudmannaskapet för allmän plats är kommunalt. 

Detaljplan för Skäran 1 mfl, Stenalyckan, 1380K-E24, Laga kraft den 17 juli 2008. Planen har ingen 
genomförandetiden kvar. Marken inom planområdet är reglerad som handel och allmän park mark i 
form av en cykelväg. 

Planprogram
I planärendet har planprogram som föreligger detaljplanen inte upprättats. 

RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE

Planområdet ingår i ett större område som är av riksintresse för försvaret, påverkansområde för civil 
flygplats, väderradar. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för försvaret eller påverkans 
området för civil flygplats då exploateringen sker inom befintlig tätort med begränsade byggnadshöjder. 

150 meter väster om planområdet ligger E6 som är av riksintresse för kommunikation.  Riksintresset 
bedöms inte påverkas av planförslaget. Bullerpåverkan från E6 regleras i detaljplan. 

280 meter sydöst om planområdet ligger riksintresse för Naturvård Simsångsdalen-Fylleåns dalgång. 
Fylleån utgör även ett Natura 2000-område. Fylleån bedöms inte påverkas i någon större omfattning. 
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Bild 2: Utdrag ur kommunens planmosaik med gällande detaljplaner. Planområde markerad 
med blå streckad linje.

Detta eftersom infiltrationsvägen till vattendraget är lång samt att planförslaget kompenserar för 
ökade dagvattenflöden genom fördröjning. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet ligger i  området Stenalyckan belägen i sydvästra delen av Snöstorp cirka 250 meter 
söder om den gamla Snöstorpkyrkan.  Parken utgörs av en större bostadspark på cirka 4,7 ha som 
omges i norr, öst och söder av villabebyggelse i 1-1,5 plan från 1970-talet och framåt. Parallellt 
med bostadsområdet söder om parken ligger Stenalyckans handelsområde. Framför parkområdet 
i sydväst ligger en större parkeringsanläggning och utfartsväg tillhörande fastigheten Skäran 1 där 
idag matvarubutiken City gross har sin verksamhet. 

MARK OCH VEGETATION
Parken består idag av öppna gräsytor med både trädalléer, solitär träd och tätare träddungar mot 
parkens norra och sydvästra ytterområde. Träddungen i sydväst är en del av en större vegetationsridå 
som löper längs med hela handelsområdet och funkar som buffertzon och visuellt skydd för 
bostadsområdet.  
Parken är idag  helt bilfri utan korsande gator men har en sammanlänkande funktion för 
omkringliggande bostadsområde med korsande gång- och cykelstråk. Parken innehåller också 
aktivitetsytor så som boulebana, tennisplan och hundrastgård. I området södra del finns även två 
mindre gräsplaner för 7-manna fotboll. 

Skäran 1 
(City gross)

Del av Snöstorp 
19:199
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Fyllebrovägen
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Bild 3: Ortofoto 2018. Planområde markerad med blå streckad linje.
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Marken inom området är relativt plan med en svag lutning från cirka 13 m.ö.h i nordöst till cirka 10 
m.ö.h i sydväst.

I kommunens grönplan från 2016, är parken utpekad som rekreativ park med klassificeringen c, 
bostadspark. Området har enligt grönplanen potential att utvecklas mot en mer attraktiv grönyta 
både för den biologisk mångfalden och för människorna i närområdet. Parken bedöms enligt 
grönplanen vara av naturvärdesklass 4, enligt svensk standard (SS 199000:2014). Parkens välvuxna 
träd bidrar till stadens gröna infrastruktur och innehar ett visst biotopvärde. Inga nyckelbiotoper 
eller hotade arter är kända inom planområdet. 

Trädallén längs med cykelvägen utanför planområdets östra gräns är biotopsskyddad. Åtgärder 
inom biotopsskydd kräver dispens från vilket söks hos Länsstyrelsen och kan medges om det finns 
särskilda skäl.

Enligt kommunens grönplan från 2016 ska krav ställas på kompensationsåtgärder vid 
genomförandet, om tillkommande bebyggelse eller utveckling av infrastrukturen kan medföra 
ingrepp på grönstrukturen som innebär stor påverkan eller påtaglig skada. 

Vattenområden och strandskydd
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning tillsammans med grundvattenmätningar har genomförts för att undersöka 
befintlig geologi och hydrogeologi samt ta fram underlag för översiktlig projektering. Utredingen är 
genomförd under hösten 2021.
 
Jordartsföljden som registrerats tillhörande MUR/GEO är den dominerande jordarten sand i det 
översta jordlagret. Registreringar visar att jordlagerföljden i området generellt består av ett topplager 
av mulljord i 0-0,3 m djup. Därefter är det registrerat sand ner till 3-5 m djup under befintlig 
markyta. Underlagrat sanden är det registrerat siltig lera eller lerig silt ner till mer än 15 m djup. 
Lokalt är det registrerat ett sandskikt i den övre delen av den leriga silten. Sonderingar är avbrutna 
utan stopp mot berg, block eller sten.

Grundvattennivåerna är relativt homogena i hela området med registrerad vattenyta ca. 2,6-2,8 m 
under befintlig markyta. Grundvattenytan varierar med årstiden och nederbörden.

Sammantaget bedöms grundläggningsförhållanden generellt som goda för lättare byggnader i upp 
till 3 våningsplan. 

Ingen markradonmätning har utförts i detta skede. Postglacial sand som jordarter anses som 
genomsläppliga för eventuella radongaser till skillnad från de lösa impermeabla jordarterna som silt 
och lera.

För mer information och rekomendationer se geoteknisk utredning, Awer geoteknik (2021-11-18) 
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Kulturmiljöer och fornlämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området. Äldre kartunderlag från lantmäterimyndigheten 
visar på att platsen tidigare varit skog och jordbruksmark. Platsen har omvandlats till parkmark i 
samband med utbyggnaden av området på 1970-talet. 

En arkeologisk utredning har genomförts i området av Kulturmiljö Halland. Inga lämningar som 
föranleder krav på ytterligare arkeologiska insatser framkom under utredningen.

Parker och torg
150 meter norr om planområdet ligger ytterligare en anlagd park. Parken är cirka 10 000 kvm stor 
och innehåller bland annat en lekplats och en mindre basketplan. 

SAMHÄLLSSERVICE
Planområdet ligger i nära anslutning till ett större handelsområde med dagligvaruhandel och 
kommersiell service. 

Området ligger cirka 800 meter sydväst om den befintliga Snöstorpsskolan årskurserna F-5. 
 

TRAFIK

Biltrafik
Planområdet nås med bil från lokalgator i alla väderstreck:

• Från norr nås området via Mossvägen och Ribbingsväg. Gatorna är 7 meter breda med 1 meter 
upphöjd trottoar på ena sidan av gatan.  

• Från väster nås området via Povels väg och Fru Billes väg.  Gatorna är 8 respektive 6,5 meter 
breda med  1-1,5 meter upphöjd trottoar på ena sidan av gatan.  

• Från öst nås området via Herr Svens väg, Herr Hans väg, Herr Jakobs väg, Herr Niels väg och 
Herr Olaus väg. Gatorna är utformade på samma sätt med en gatubredd på 15 meter varav 6 
meter är vägyta med dubbla trädrader och trottoar på båda sidorna om gatan. 

• Från Sydväst nås området via Stormgatan som ansluter vidare mot Fyllebrovägen som fungerar 
som genomfartsväg och matargata till och från handelsområdet. Stormgatan är 9,5 meter bred 
med 3 meter bred gång och cykelväg på gatans norra sida. Utfarter som trafikeras av både 
personbilstrafik och tyngre transporter förekommer längs med hela sträckan. 

Samtliga lokalgator i bostadsområdet, förutom Povels väg, har utfarter från angränsande 
bostadsfastigheter. 

Som underlag till detaljplanen har trafikräkning i området genomförts vid Stormgatan och 
Fyllebrovägen, City gross leveransutfart  samt enstaka utvalda bostadsgator , se tabell 1 på sida 14. 

För rekommendationer och  åtgärder för biltrafiken och rekommendationer för skolans tillfart, 
transporter och parkering se trafik sida 15-17.  
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Bild 4 och 5: Till vänster trafiknätskarta med bilvägar och GC-vägar i området. Till höger foto 
från cykelvägen vid Stormgatan med korsande utfarter. 

Bild 6 : Kollektivtrafikkarta
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Parkering
Planförslaget ska uppfylla krav enligt gällande parkeringsnorm för Halmstad kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-12-13. Parkeringsnormen är indelad i tre olika zoner och omfattar både 
bil- och cykelparkering. Planområdet ligger utanför de centrala delarna av Halmstad och ingår 
därför i zonområde 2.  Parkeringsnormen för bil är generellt uttryckt i behovstal för bilplatser per 
1000 kvm bruttoarea. För cykel parkering är behovstalet annorlunda beräknat där tex behovstalet för 
skola uttrycks i antalet elever. Parkeringnormen ger även möjlighet för reducering av parkeringstalet 
om för förutsättningen för samutnyttjande finns. 

Bilparkering
För grundskola inom zon 2 är kravet 4 platser per 1000 kvm BTA. (P-platser för angöring 
tillkommer)
För förskola inom zon 2 är kravet 7 platser per 1000 kvm BTA. (P-platser för angöring tillkommer)

För idrottsanläggningar krävs särskild utredning i varje enskilt fall. 

Cykelparkering
För grundskola inom zon 2 är kravet 0,6 platser per elev.
För förskola inom zon 2 är kravet 10 platser per 1000 kvm BTA. 

Gång- och cykeltrafik
Cykelnätet i Snöstorp är välutbyggt med separata gång och cykelvägar fram till planområdet från 
både Snöstorp och från Andersberg i väst, se bild 5. För att uppmuntra till gång- och cykel och skapa 
trygga skolvägar för framtida eleverna behöver dock delar av gång- och cykelvägarna ses över och 
trafiksäkras. Ett tydligt exempel på detta är gång- och cykelvägen längs med Stormgatan som inte 
kan anses som en tillräcklig trygg skolväg i nuläget, pågrund av tung trafik och korsande in- och 
utfarter. 

En hel del trafiksäkerhetsåtgärder är redan genomförda i området vilket är positivt för en 
skoletablering, med avsmalningar, timglashållplatser, hastighetssäkrade övergångsställen och 
separerade gång och cykeltunnlar och broar under och över de mest trafikerade vägarna. 
Hastighetsbegränsningarna på gatorna i området är gynnsamma med 30 km/h på de mindre gatorna 

Tabell 1: Sammanställning trafikräkning. (VaDT står för Vardagsdygnstrafik)
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och 40 km/h på de lite större. Olycksstatistik för tio år tillbaka i tiden, tyder också på en relativt god 
trafiksäkerhet i området, utan svårare olyckor eller dödsfall.

För rekommendationer och åtgärder för gång och cykel se sidan 15-19.  

Kollektivtrafik
Det finns idag två busslinjer som trafikerar området runt den planerade skolan. Den busslinje som 
kommer närmst är linje 18 som går mellan köpcentrat Hallarna och Vallås Centrum. Linje 18 går 
med 30 min trafik på vardagar med bytesmöjligheter i Hallarna med linje 3 och i Vallås Centrum 
eller hållplats Byvägen med linje 1 och linje 5. Linje 2 går inte till Hallarna men den stannar på 
Fyllebro vilket har ett gångavstånd på cirka 500 meter till Hallarna. Då upptagningsområdet främst 
är Snöstorp och Andersberg blir linje 18 och bytet mellan linje 3 och 18 viktiga om eleverna ska 
välja att åka med kollektivtrafiken. De anställda på skolan kan komma från hela Halmstad och även 
utanför kommunen och för dem kan även linje 4 vara viktig med närmsta hållplats Fru Thotts väg 
som ligger ca 500 m från den planerade skolan. 

För rekommendationer och åtgärder för kollektivtrafiken se sidan 18-19.

       Trafikåtgärder för trygga skolvägar

För att identifiera brister och ge förslag på åtgärder för att tryggt och säkert transportera sig till och 
från skolan har en trafikutredning för området genomförts. Utredningen genomfördes av Sweco, 
2020-11-11 och har tittat på transportvägar till fots och med cykel samt förutsättningar kollektiv- 
och biltrafik. Fokus i utredningen har varit barnens behov i trafikmiljön men även föräldrarna och 
lärarnas behov har studerats. Behoven handlar främst om hur man tar sig till och från skolan men 
även hur man rör sig på raster och håltimmar då framförallt äldre elever sannolikt kommer att röra 
sig i närmiljön och besöka närliggande verksamheter vid Stormgatan. I trafikutredningen har även 
skolans angöring och påverkan på omkringliggande trafiksystem studerats. Nedan följer en sam-
manfattning av utredningens beskrivning av behov och rekommenderade åtgärder.  

Utifrån de brister och behov som identifierats föreslås det i utredningen totalt 13 åtgärder i området 
med motiv till åtgärderna samt vilka trafikantgrupper som åtgärderna underlättar för, se bild 7.  Av 
dessa 13 åtgärder bedöms 8 st som prioriterade för att skapa en trafiksäker väg till och från skolan. 

Beskrivning av behov och åtgärder. 
1. Orkangatan
För de elever som kommer gående eller cyklande från Andersbergsområdet söderifrån passerar 
cykelbanan Orkangatan. Cykelöverfarten är bred (över 20 m) och det finns ingen refug och sikten 
söderifrån är något skymd. Prästvägen som går parallellt med cykelvägen är en högtrafikerad väg som 
vid svängande rörelse in på Orkangatan kan ställa till besvär för gång- & cykeltrafiken och är inte 
lämplig att passera för barn ifrån årskurs 4–9. Det finns inga polis eller sjukhusrapporterade olyckor i 
korsningen men cykelöverfarten är bred och upplevs otrygg. 

Rekommenderad åtgärd
Linjemarkeringen förtydligas och överkörningsbara refuger med en bredd på minst 2 m placeras 
så att korsningen kan passeras i två steg. Då det finns en stor del lastbilar med släp som trafikerar 
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Bild 7: Översiktskarta med rekommenderade åtgärderfrån trafikutredning, Sweco, 2020-11-11

Orkangatan så behöver vägen vara framkomlig, men för vanliga bilister blir ytorna stora och inbjuder 
till högre hastigheter. Med denna åtgärd dämpas hastigheterna och motorfordonstrafikanterna blir 
mer uppmärksamma på cyklisterna. För att säkerställa tryggheten även under årets mörka timmar 
kan det finnas behov av att säkerställa en god belysning i korsningspunkten. Gatubelysning finns i 
korsningen men hur väl den fungerar för cyklisterna kan behöva utredas vidare.

2. Stormgatan 
Trafikmiljön vid Stormgatan  är komplex med ett stort antal in och utfarter. Området är bilorienterat 
och här finns mycket tung trafik. För skolbarn är denna typ av trafikmiljö otrygg att vistas i och allt för 
komplex och svåröverskådlig. Det är svårt att anpassa trafikmiljön längs gatan fullt ut till barns behov 
då det samtidigt finns behov för lastbilar och biltrafiken att komma fram till butiker och parkeringar.

Rekommenderad åtgärd
Genom att koppla den befintliga GC-vägen parallellt med Prästvägen till skolan skapas en trygg och 
säker skolväg för gång och cykeltrafiken där den otrygga miljön vid Stormgatan inte behöver användas. 

3. Skolans angöring 
Angöring till skolan föreslås ske via Stormgatan och samordnas med utfarten för fastigheten Skäran 1 
(city gross). För att undvika att biltrafiken använder olämpliga områden eller bostadsgatorna för på- 
och avstigning behövs en tillfart som är enkel och smidig att angöra med bil med så få konfliktpunkter 
som möjligt. Det är också viktigt att gatumiljön framför skolan blir tydlig och överblickbar så både 
fotgängare och cyklister kan röra sig på ett säkert och tryggt sätt.  Trafikmiljön vid City gross är inte 
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anpassad för fotgängare och cyklister som har målpunkt till butiken. På angöringsplatsen västerifrån 
till skolans entré ska det finnas säkra passager för de elever som vill ta sig över och tillbaka från City 
gross. Busshållplatsen vid Stormgatan måste vara nåbar. 

Rekommenderad åtgärd
Ligger inom planområdet, se planförslag

4. Ljungbyvägen
Cyklister från Andersbergsområdet via norra passagen över E6 som ska till platsen för den framtida 
skolan led via Ljungbyvägen. Fru Thotts väg, Mossvägen samt Pavels väg är lokalgator som ansluter 
till Ljungbyvägen. Cykling sker i blandtrafik på dessa gator som blir viktiga skolvägar för den framtida 
skolan. För att ta sig över från cykelstråket på norra sidan av Ljungbyvägen till dessa gator behöver 
man korsa Ljungbyvägen, som visserligen är lågtrafikerad och har en hastighetsbegränsning på 30 
km/h men det saknas en tydlig och säker passage vid någon av korsningarna. 

Rekommenderad åtgärd
För att koppla cykelbanan längs Ljungbyvägen mot Fru Thotts väg som leder till skolan på ett säkrare 
sätt, föreslås att korsningen Fru Thotts väg - Ljungbyvägen höjas upp.

5. Cirkulationsplats vid Byvägen/Ljungbyvägen 
Den genaste cykelvägen till skolan från nordöstra delen av Snöstorp till skolan är att cykla längs 
cykelbanan på Ljungbyvägen och sedan ta sig ner via Ribbings väg. Det saknas en hastighetssäkrad 
gång och cykelöverfart vid cirkulationsplatsens västra ben på Ljungbyvägen för att kunna nyttja denna 
gena väg.

Rekommenderad åtgärd
Cirkulationsplatsen som kopplar Byvägen och Ribbings väg behöver ett upphöjt övergångställe för 
möjliggöra en säker passage över Ljungbyvägen.

6-7. Byvägen 
Det finns behov av en säkrare trafikmiljö för att cykla längs Byvägen för de elever som kommer 
ifrån Vallåsområdet. Idag sker cykling i blandtrafik på denna sträcka. Trafikflödet är relativt stort då 
Byvägen är en av få vägar som matar trafik till och från Snöstorp vilket gör det otryggt att cykla längs 
Byvägen så som den ser ut idag.

Rekommenderad åtgärd (6)
Byvägen kan efter cirkulationsplatsen kopplas vidare till Ribbings väg som är en lokalgata som leder 
vidare till skolan. Körbanans bredd på Byvägen inte är tillräcklig för att skapa en trygg gång- och 
cykelbana hela sträckan längs Byvägen utan att påverka kringliggande fastigheter. De två befintliga 
hållplatserna på Byvägen kan kopplas ihop till en ny timglashållplats vilket skulle dämpa hastigheterna 
på vägen. Detta gör att man kan skapa gång- och cykelbana på den del som idag är bussficka. Åtgärden 
ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister samt ökar effektiviteten i kollektivtrafiken då restider 
blir kortare. Nackdelen blir att det blir något längre för vissa resenärer att ta sig till den nya hållplatsen. 
Mellan den tidigare hållplatsfickan till den befintliga cykelbanan längs Ljungbyvägen får gående och 
cyklister samsas på en relativt smal yta. 
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Kommentar:
Åtgärden genomförs inte i samband med detaljplanens genomförande då Vallås inte ingår i skolans 
planerade upptagningsområde. Kommunen ser det dock som en positiv åtgärd som kan bli en del av 
en gång- och cykellösning för hela Byvägen på sikt.

Rekommenderad åtgärd (7)
Ny gång- och cykelväg från busshållplats fram till cirkulationsplatsen föreslås. 

Kommentar:
Vallås ingår inte i skolans planerade upptagningsområde. Åtgärden bedöms ändå som positiv för 
elever inom Snöstorp som bor norr om Ljungbyvägen. Åtgärden kan genomföras utan åtgärd 6.  

8. Cykelbanan från Andersberg (vid Prästvägen)
Cykelbanan från Andersberg har en gen koppling mot Stormgatan vilket visuellt leder cykeltrafiken 
det hållet. 

Rekommenderad åtgärd
Genom att ge cykelbanan som leder mot Stormgatan en annan vinkel mot cykelvägen längs Prästvägen 
leds elever från Andersberg inte mot Stormgatan utan man får då göra ett aktivt val som cyklist om 
man väljer att köra den vägen. Det ger en tydligare visuell upplevelse av vilken cykelväg som man bör 
välja.

9-10. Angöringsficka vid Prästvägen 
Angöringsficka vid Prästavägen för 2 bilar för att undvika att locka in trafik på lokalgatorna. I åtgärden 
inkluderas även gångväg till ny cykelväg från Prästavägen till skolan. 
 
Kommentar: 
Kommunen är positiv till lösningar som leder bort biltrafik från skolområdet. Nyttan av just denna 
åtgärd bedöms som osäker, men bör studeras vidare innan beslut om avfärdande eller genomförande 
fattas. Trafik på lokalgatorna kan vid behov begränsas genom trafikhinder och vägbulor i gatan. 

10-11. Gångvägar vid Prästvägen
Gångvägar från busshållplatsen vid infarten till Kapitelvägen från Prästavägen saknas.

Rekommenderad åtgärd
Nya gångvägar från busshållplatsen vid infarten till Kapitelvägen anordnas

 12. Gång- och cykelväg i parken
 Det finns klippta gångstigar i parken där skolan föreslås placeras, här behövs gång och cykelvägar från 
norr som kopplar fram till skolan hela vägen och som kopplar till nya cykelparkeringar vid skolan på 
ett enkelt och tydligt sätt.

Rekommenderad åtgärd
Inom planområdet, se planförslag

13. Kollektivtrafik
För att fler ska välja att åka buss framför att bli skjutsade av sina föräldrar behövs busslinjer med 
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Bild 8: Resevaneundersökning Halmstad kommun 2018

en god turtäthet, korta restider och gångavstånd till hållplatserna på maximalt 400 - 500 m. 
Bytestiderna får inte vara för långa och helst från samma hållplats så man slipper att gå mellan olika 
hållplatser. Stormgatan blir närmsta hållplats till skolan och här behövs det tydliga gångvägar för att 
ta sig fram till skolan från busshållplatsen.

Rekommenderad åtgärd
Beroende på hur många som bedöms åka kollektivtrafik bör turtätheten på linje 18 kunna öka under 
tiderna då skolan börjar och slutar för att koppla till fler avgångar med linje 3 som går var 10 min. 
En ökad turtäthet påverkar antalet resor med kollektivtrafiken positivt och grundförutsättningarna 
med restider från upptagningsområdet Andersberg och Vallås är goda med bra anknytningar mellan 
linjerna. En förlängning av linje 18 till Andersberg i en slinga som också knyter till linje 2 bör 
studeras vidare. 

Trafikalstring 
Etableringen av en skola kommer ge upphov till ett ökat trafikflöde på vägarna som används för att 
nå skolan. Hur mycket extra trafik skolan kommer innebära beror på behovet av transporter och 
leveranser, elevantal, arbetsstyrka  och hur många som väljer att resa med bil framför gång, cykel 
och kollektivt.  Utgångspunkten för bedömningen har varit den resvaneundersökning som gjorts för 
Halmstad kommun 2018, samt resvaneundersökningar gjorda för olika skolor mellan 2015 - 2018. 
Behovet av transporter och leveranser utgår ifrån erfarenheter från andra skolor i Halmstads kom-
mun. 

Utifrån genomförda resvaneundersökningar på olika skolor i Halmstad är det tydligt att det finns 
stora variationer mellan färdsätt beroende på hur gamla barnen är och var skolan ligger samt hur 
förutsättningarna ser ut för att ta sig tryggt och säkert till sin skola. Ju äldre barn desto oftare cyklar 
eller går man till skolan om det finns goda förutsättningar för det i trafikmiljön. Utifrån åldern på 
barnen och tidigare genomförda resvaneundersökningar bedöms skolan få följande färdmedelsför-
delning för elever och personal, se bild 8 nedan. 

Med förutsättningarna ovan kan trafikalstring för olika färdmedel beräknas, se tabell 2. För antalet 
bilar har hänsyn tagits till att vissa föräldrar skjutsar syskon till samma skola. När det gäller leveran-
ser och transporter till skolan uppskattas det generera ca 6 lastbilsrörelser per vardag, se tabell 3.

(Elever) (Lärare)
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Bil och lastbilstrafiken till och från skolan fördelas på vägnätet. För lastbilstransporterna till 
skolan är det fördelaktigt att nå skolan söderifrån via Prästvägen- Fyllebrovägen och Stormgatan 
och norrifrån via Växjövägen och Fyllebrovägen då dessa redan är anpassade för tung trafik. 
Bedömningen är att 50% av transporterna kommer norrifrån och 50% söderifrån. 
Beroende på skolval för boende i Andersberg, Vallås och Snöstorp ger det en ökning på de olika 
vägarna och gatorna i området, se bild 8. Som kompletterande användningar föreslås vård (D1) och 
kontor i form av öppen sjuk- och hälsovård. Vård i denna form samt kontor bedöms inte som särkilt 
trafikintensiv är därför inte dimensionerande för bedömningen av mängden trafik som detaljplan 
kan komma att generera.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Miljökvalitetsnormer
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad 
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Kommuner 
och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst ansvar finns även hos 
olika verksamhetsutövare. Enligt miljöbalken ska alla ha kunskap om sin miljöpåverkan och 
självmant utföra rimliga åtgärder för att begränsa verksamhetens hälso- och miljöpåverkan. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger, 
bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. Hur beslutande myndighet ska förhålla 
sig till normer vid planering eller prövning av nya och ändrade verksamheter regleras bland annat i 
plan- och bygglagen och miljöbalken.

Bild 9: Karta över trafikfördelning i området.  

Tabell 2: Beräknad trafikalstring 

Tabell 3: Uppskattade lastbilsrörelser 
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Tabell 2: Beräknad trafikalstring 

Tabell 3: Uppskattade lastbilsrörelser 

Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet som tillämpas i Halmstad.

Vatten
Planområdet ligger inom Fylleåns avrinningsområde och leds via ledningsnät mot Fylleån med 
utmynning i havet. Fylleån uppnår otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk status 
enligt VISS (förvaltningscykel 3). Den ekologiska statusen bedöms otillfredsställande baserat på fisk 
kopplat till konnektivitet i vattendraget (vandringshinder). Fylleån är ett RAMSAR-område enligt 
Ramsar-konventionen från 1972. Det betyder att området är klassat av stor internationell betydelse. 
Ån omfattas även av fiskvattendirektivet.

Efter exploatering ökar föroreningsmängderna från utredningsområdet, vilket indikerar 
reningsbehov av dagvattnet. Den föreslagna exploateringen med rening av dagvatten i biofilter, 
svackdiken och vägdiken bedöms inte öka de årliga föroreningsmängderna till recipienten och 
därmed bedöms recipientens status eller MKN inte försämras till följd av exploateringen.

Luft
Av de luftföroreningar som biltrafiken för med sig är det främst kvävedioxid och partiklar (PM10) 
som kan ha betydelse för hälsa och miljö.  Planförslaget bedöms inte påverka uppkomsten av 
partiklar eller luftföroreningar i området i någon större omfattning. 

Buller
Planförslaget innebär en ökad mängd trafik längs med de större angöringsvägarna till planområdet, 
dvs Prästvägen, Fyllebrovägen och Stormgatan. Anslutande bostadsgator bedöms inte påverkas, se 
trafikalstring s 19-20. Trafikökningen bedöms som liten i förhållande till nuvarande trafikmängder 
och kommer inte påverka bullervärdena i området något nämnvärt.

Störande verksamheter och farligt gods
Störande verksamheter 
I sydväst gränsar planområdet till Stenalyckans handelsområde. Verksamheter inom området får 
enligt gällande detaljplaner inte vara störande för omgivningen. 

Farligt gods
Området är beläget ca 150 meter från E6:an som utgör väg med transport av farligt gods. Det 
innebär, enligt länsstyrelsens rapport ”Riskanalys för farligt gods”, att området placeras utanför 
riskzonen (150 meter från vägkanten)

Buller
Planområdet påverkas i nuläget av buller från närliggande väg (Fyllebrovägen) och motorväg (E6an). 
Skolan avses placeras och utformas på ett sätt så att skolans utemiljöer ljudmässigt avskärmas 
från närliggande vägar. En översiktlig bullerutredning för att testa olika placeringar och 
byggnadsutformningar har genomförts. Se planförslag, buller sida 36.

Luftföroreningar och partiklar
Planområdet bedöms inte påverkas negativt av någon luftföroreningen eller partiklar. 
Miljömålsvärdena för partiklar PM10 bedöms klaras på platsen. Denna bedömning görs  med stöd 
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av en partikelutredning med liknande förutsättningar gjord för Källviks förskola cirka 650 meter 
norr om planområdet, Sweco 2013-09-09. Övergripande kontrollberäkningar avseende planområdet 
har också genomförts av kommunen i SMHI:s verktyg SIMAIR. Spridningsberäkningarna visar 
på relativt höga luftförorenings- och partikelhalter väster om området vid E6:an men minskar med 
avståndet och är vid planområdet under miljömålet. Det ska även tilläggas att beräkningen är gjord 
utifrån ett framtidsscenario med mer trafik än dagens situation. I E6:ans fall på 41000 fordon år 
2040. 

Risk
Ingen risk för gällande översvämning eller förorenad mark bedöms föreligga i området.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
I  området finns två transformatorstationer. En inne i parken och en vid Stormgatan precis utanför 
planområdet. Enligt HEM kommer etableringen av en ny skola och idrottshall i området innebära 
att transformatorstationen i parken behöver bytas ut. Transformatorstationen vid Stormgatan är inte 
placerad inom angivet E-område i gällande detaljplan vilket behöver justeras i den nya detaljplanen 
för området. 

Elledningsstråken går huvudsakligen i gång- och cykelvägen på parkens östra sida och i utfartsvägen 
från City gross. En elledning korsar parken och kommer eventuellt behöva flyttas i samband med 
detaljplanens genomförande.  

Fiber finns utbyggt i området. 

Fjärrvärme finns utbyggd  i sydvästra delen av området där fotbollsplanerna idag ligger. Ledningen 
är svår att flytta och ska därför beaktas och säkerhetsställas detaljplanen. Kapacitet finns för att 
ansluta fler abonnenter till fjärrvärmenätet. 

Teleledningar finns utbyggd  i sydvästra delen av området varav en korsar parken i gång och 
cykelvägen  mellan Fru Billes väg och herr Olaus väg.  
    
Dagvatten, dricks- och spillvatten
Kommunala dagvatten, vatten- och avloppsledningar finns utbyggda i Stormgatan och i omgivande 
bostadsgator.  Kapacitet VA-nätet finns för att ansluta ytterligare abonnenter. 

I gång och cykelvägen som korsar parken mellan Fru Billes väg och herr Olaus väg finns ytterligare  
ett ledningsstråk med större avlopps- och dagvattenledningar. Ledningarna är svåra att flytta och ska 
beaktas i detaljplanen. 

Inga större lågpunkter finns inom utredningsområdet bortsett en lågpunkt vid Stormgatan, i västra 
delen av planområdet. 

Flödesvägar korsar planområdet från nordöst och avrinner ut ur området i sydväst.

Avfallshantering
Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. 
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PLANFÖRSLAG
HUVUDDRAG

Skolbyggnaden placeras i planområdets sydvästra del för att skydda skolgården från buller och spara 
så mycket av parken som möjligt. Placeringen i sydväst möjliggör också för en enkel och nära tillfart 
till skolan från Stormgatan i sydväst. 

På grund av korsande VA ledningar mellan Fru Billes väg och herr Olaus väg,  behöver skolans 
byggrätt delas upp på i två områden. Byggrätten (BTA) fördelas mellan de två områdena där skolan 
och tillika huvuddelen av byggrätten placeras på fotbollsplanerna i det sydvästra delen området. 
Idrottshallen placeras öster om ledningsstråket med en tillfart norr om skolbyggnaden så att parkering 
för funktionhindrade kan anordnas nära idrottshallens entré.  

Skolan uppförs i huvudsak två våningsplan med möjlighet för ett tredje våningsplan i skolbyggnadens 
mittendel. 

Planförslaget innebär att cirka 23 000 kvm mark användas för skoländamål vilket motsvarar drygt 
hälften av befintlig parkytan inom planområdet. Utöver skolans byggnader tillkommer även ytor 
för skolgård, parkering och angöring. I parkens södra delar ska ytor för dagvattenhantering finnas 
och kvarvarande parkdelar rustas upp och utformas med en tydlig parkkaraktär. Högre kvalitet och 
användbarhet kompenserar för befintliga ytor som tillfaller skolområdet i detaljplanen. Parkens 
befintliga grönstrukturer, grova träd och viktiga stråk bevaras.
 
Som underlag till detaljplanen har ett koncept för skolans utformning samt ett funktionsprogram för 
skolans  utemiljö och parken tagits fram. 

Underlaget är framtaget i samarbete med Liljewalls arktekter och redovisar en övergripande planering 
av skolans logistik och funktioner samt hur skolan skulle kunna placeras och utformas i relation till 
volym, arktektur och utemiljö. 

Bild 10: Illustration av en möjlig utformning av skolans huvudentré detaljplanen (gatuvy från 
sydväst). På bilden syns skolans angöring med cykelvägar, avsläpningszon, dagvattenhantering 
och ett rymligt entrétorg. 
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Bild 10: Illustrationkarta med planområdesgräns och gräns för kvartersmark för skola. För skalenlig 
karta se  Illustrationskarta, 22xx
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BEBYGGELSE
Markanvändning (S, R1, D1, H, K och J1)
Planförslaget utgår från skola som huvudändamål men bedöms utifrån läget och trafiksituation även 
lämplig för andra användningar med likande behov av tex  tillgänglighet, angöring och parkering. 
En bredare markanvändning är också en bra möjlighet om behoven eller förutsättningarna för 
skolans verksamhet förändras och en ny användning för skolans byggnader eller lokaler behövs.  Om 
elevantalet krymper kan delar skolans lokaler tex kunna omvandlas och användas som kontor eller 
annan tjänsteverksamhet, vårdcentral, apotek eller tandläkarmottagning. En viktig förutsättning för 
att kunna omvandla lokalerna är att detta beaktas tidigt och att skolans byggnader uppförs med en 
flexibel konstruktion. Det är också viktigt att de olika delarna av byggnaden som kan används för 
annan verksamhet går att skilja av från övrig skolverksamhet.  

Med användningen skola (S) avses i första hand grundskola men även förskola, gymnasium och 
vuxenutbildning ingår i användningen. Inom användningen ingår även tillhörande verksamhet som 
idrottshall, matsal, bibliotek, personalkontor, skolgård och parkering.

Som kompletterande användningar föreslås vård (D1) i form av öppen sjuk- och hälsovård samt 
kontor (K). Användningen vård specificeras för att utesluta vissa typer av vård som inte bedöms 
lämplig på på platsen utifrån störning och transportbehov som tex krimnalvård eller akutsjukhus. 
Med öppen sjuk- och hälsovård menas till exempel barnavårdscentral, ungdomsmottagning, 
äldrevård eller vårdcentral.  Även lättare former av vård och hälsovård kan även ingå så som 
sjukgymnastik, kiropraktor, tandvård, vaccinationsklinik eller personalhälsovård.  

Med kontor avses tjänsteverksamhet och annan liknande verksamhet utan behov av utemiljö, med 
liten eller ingen varuhantering. Exempel på tjänsteverksamhet som ingår i användningen är till 
exempel advokatbyrå, fastighetsförmedling eller arkitektkontor. Användningen kontor avses endast 
som ett mindre komplement som utöver skolans egna behov kan användas för annan kommunal 
verksamhet eller någon extern tjänsteverksamhet.  

Delar av befintligt användningområde för handel (H), kontor (K) och småindustri (J1) på fastigheten 
Skäran 1 söder om den nya utfartsgatan inkluderas i detaljplanen. Detta görs för att säkerhetställa 
utfarter och ett byggnadsfritt område längs med gatan. 

Omfattning (e1, e2 och e3)
Den totala utnyttjandegraden regleras till 11000 kvm bruttoarea (BTA) varav 20 % dvs 2200 kvm 
BTA ska reserveras för idrottshall med tillhörande gymnastikhall och omklädningsrum. 

Kvarvarande 8800 kvm täcker in önskat ytbehov för skolans huvudbyggnader samtidigt som det ger 
marginaler och utrymme för utveckling av både skola och idrottshall. Utöver angiven bruttoarea får 
ytterligare 200 kvm användas för komplementbyggnader som tex förråd, miljöhus etc.  Omfattningen 
av solskydd eller skärmtak för cykelparkering regleras inte i detaljplanen. Dessa får placeras fritt inom 
kvartsmark, även på prickad mark, förutsatt att placeringen inte ger upphov till någon skymd sikt som 
kan påverka trafikmiljön eller tryggheten i området.  Även enstaka kundvagnsgarage på prickad mark 
inom område för handel får uppföras utifrån samma premisser. Med solskydd menas tex pergolas och 
solsegel som är de vanligaste solskyddskonstruktionerna i utomhusmiljöer.

Då kontorverksamhet enligt kommunens parkeringsnorm, kräver ett högre antal parkeringsplatser 
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får användningen endast utgöra 20 % av den totalt angivna bruttoarean dvs 2 200 kvm. 
Administrativa ytorna för tex kontor inom skolans verksamheten ryms inom markanvändningen för 
skola och ska inte räknas in i bruttoarean för kontor. 

För att säkerhetställa tilräcklig utemiljö för skolan regleras högsta tillåtna byggnadsyta för 
huvudbyggnader till 6000 kvm. 

Placering (p1,p2 och p3)
Skolan placeras på ett sätt som avskärmar skolgården för buller från närliggande vägar och 
motorväg, se buller sida 36-37. Detta innebär att skolbyggnaderna i sydvästra delen måste vara 
sammanbyggda och placeras med en sammanhängande fasad framför hela ytan avseed för 
skolgården. Minsta fasadlängd regleras till 115 meter. För att bullret inte ska slinka igenom måste 
södra änden av skolbyggnaden placeras så en överlappning med framförliggande byggnad finns. 

Idrottshallen placeras i nordöstra delen av området med gavelsida ställd mot norr. Placeringen av 
idrottshallen bidra till avskärmning av buller samtidigt som gavelsidan dämpar höjdintrycket och 
skalan mot intillliggande parkstråk och bostäder, se vidare under utformning.  

Byggnadernas avstånd till allmän plats och närliggande bostäder regleras med hjälp av prickmark 
(byggnadsfritt) och korsmark (endast komplementbyggnader) vilket också säkerhetställer att hela 
fastigheter och framtida byggnader kan nås och underhållas utan att omgivande cykelvägar och 
parkytor behöver användas. Närmsta avstånd till bostäder som tillåts ligger på mellan 20 - 25 meter. 
Inom korsmark får även stödmurar uppföras. 

Med korsmark regleras också skolgårdens placering och säkerhetsställer samtidigt viss inblick 
i skolområdet från omgivande gator och cykelvägar. Detta är viktigt ur ett säkerhet- och 
trygghetsperspektiv speciellt under kvällstid, lov och helger när skolans verksamhet inte är igång.

Placering av entréer och funktioner (b1)
Hur skolan och idrottshallens entréer placeras påverkar rörelserna och tryggheten för barn och unga 
som vistas i området. Grundprincipen ska vara att skolans entréer placeras väl synliga från omgivande 
stråk och cykelvägar. Skolans huvudentré ska placeras och annonsera sig mot skolans huvudangöring 
i väst. 

Genomgående entré vid skolans angöring ska finnas för att länka samman skolans entrétorg med 
skolans innergård så att elever och besökare inte nödvändigtvis behöver ta sig runt skolan för att nå 
skolgård och byggnader inne i området.

Funktioner som kan komma att användas mer publikt, som tex matsal, slöjd- och specialsalar, bibliotek 
och eventuell fritidsgård, bör placeras med god tillgänglighet från skolans huvudentré och angöring.  

Andra skolfunktioner som behöver placeras nära skolans angöring är skolkök och soprum som ska 
kunna nås av tyngre transporter och fordon, se gata s 34. 

Idrottshallen med tillhörande gymnastikhall är en funktion som kommer att användas både kvällar 
och helger av allmänhet och diverse idrottsföreningar. Tillgängligheten till idrottshallen är viktig och 
hanteras genom en extra angöring norr om skolbyggnaden där parkering för funktionshindrade kan 
anordnas, se gata sida 34.
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Bild 11:  Konceptide och möjlig gestaltning av skolans huvudbyggnad med grundutförande i två 
våningsplan, Liljewalls arkitekter 2022-09-07

Bild 12:  Sektioner av skolans huvudbyggnad i grundutförande två våningsplan till vänster samt möjlig 
tillbyggnad i tre våningsplan till höger. Liljewalls arkitekter 2022-09-07

Bild 13:  Skiss på planlösning av skolans huvudbyggnad med grundutförande två våningplan med 
genomgående entré samt kök, teknik, administration och mindre bilblitek placerad i anslutning till 
skolans huvudangöring. Liljewalls arkitekter 2022-09-07.
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Utformning (f1,f2)
Skolan kan utformas på lite olika sätt men kommer oavsett sin storlek bli framträdande i området. 

För att skolan ska passa in på ett bra sätt i området behöver skolans höjder och utformning beaktas. 
Framförallt är mötet med omgivande bostäder, skolgård och park viktig att ta hänsyn till. 
För att byggnaden inte ska upplevas så storskalig ska skolan utföras med varierat uttryck i fasad och 
volym. Detta kan uppnås genom att skolan delas upp vertikalt i flera byggnadskroppar som tillsammans 
med taket kan förskjutas och uppföras i olika storlekar och höjder. Detta i syfte att byggnadens volym 
inte upplevs som en volym utan mer som sammansatt av delar som inte är helt främmande i skala 
jämfört med omkringliggande villabebyggelse och park. Variationen kan ytterligare förstärkas genom 
en varierad fönstersättning samt användandet av olika material och taksättningar.  

En varierad och god fönstersättningen på byggnaderna är viktig då den genom inblickar och 
reflektioner, skapar liv i fasaden. Kvällstid bidrar fönster också med indirekt ljus till omgivningen.  
Detta är framförallt viktigt vid byggnadernas entréer som bör utformas med mycket glas så de upplevs 
trygga och välkomnande. 

Idrottshallen som placeras inne i området är särklit viktig att utforma omsorgsfullt, gärna med större 
fönsterpartier där det är möjligt, för att ge inblickar i hallen och indirekt ljus till omgivande park och 
skolgård. För att minska höjdintrycket mot bostäderna och parken ska idrottshallen placeras med 
gavelsida mot norr.  Gymnastikdel och förråd bör placeras längs med idrottshallens långsida för att 
minska byggnadens långd.  

Bild 15: Sektion av skolans idrottshall med gymnastikdel, förråd och omklädningsrum. Liljewalls 
arkitekter 2022-09-07.

Bild 14: Konceptide och möjlig gestaltning av skolans idrottshall med gymnastikdel, förråd och 
omklädningsrum. Liljewalls arkitekter 2022-09-07.
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Vid byggnation över 8 meter ska samtliga skolbyggnader inklusive idrottshall utföras med sadeltak eller 
annat motsvarande sluttande tak med tex sadeltak med förskjutning i nock och varierade takfotshöjder 
får medges. Viss förskjutning i fasad får också medges med högre fasadhöjd som konsekvens förutsatt 
att detta inte dominerar byggnadens uttryck och påverkar byggnadens skala negativt. 

Byggnadernas höjder ( h1, h2 och h3  samt f3 och f4)
För att skärma av skolgården från buller behöver skolbyggnaderna uppföras i en höjd på mellan 10 
och 12 meter. Högre höjd ger bättre avskärmning men måste samtidigt vägas mot en bra gestaltning 
och lagom skala i förhållande till omgivande park, skolgård och bostäder. 

Högsta nockhöjden på skolbyggnaden och idrottshallen regleras till 12,5 meter med undantag för 
mittendelen av skolbyggnaden i väst där högsta nockhöjd regleras till 14,5 meter. För att säkerställa 
att skolgården skyddas från för höga bullernivåer från närliggande motorväg regleras skolans lägsta 
nockhöjd till 10 meter. Takfotshöjd får inte överstiga 8 meter med undantag från mittendelen av 
skolbyggnaden i väst där takfotshöjden regleras till max 12 meter vilket möjliggör för fulla tre våningar 
i denna del. Med takfot menas takets nedre del där taket möter framförliggande fasad i horisontellt 
plan, se bild 16 med beskrivning. 

Utformningen av komplementbyggnader så som förråd och miljöhus är fri men får inte överstiga 4,5 
meter i nockhöjd. 

8 m

12,5 m

8 m

 12 m
14,5 m 

Bild 16: Principskiss på hur byggnadernas höjder regleras. Förskjutning i nock och varierade takfotshöjder 
får medges. Viss förskjutning i fasad får också medges med högre fasadhöjd som konsekvens förutsatt att 
detta inte dominerar byggnadens uttryck och påverkar byggnadens skala negativt. 

nock

takfot

MARK OCH VEGETATION   
Enligt kommunens grönplan från 2016 ska krav ställas på kompensationsåtgärder vid genomförandet, 
om tillkommande bebyggelse eller utveckling av infrastrukturen kan medföra ingrepp på 
grönstrukturen som innebär stor påverkan eller påtaglig skada. 

För att kompensera förlorad vegetation föreslås åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden 
i närområdet vilket konkret innebär plantering av nektarproducerande växter, tillskapa miljöer 
för insektslivet såsom uppsättning av lämpliga holkar, ”insektshotell” samt bidra med lämpliga 
skötselinsatser. Insatserna bör ske i grönområdet vid Prästvägen 300 meter söder om planområdet 
eller alternativt vid närliggande Fylleåleden.

takfot

takfot
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Kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönyta föreslås i form av ökad grönytestandard och nya 
aktivitetsytor i kvarvarande parkdelar. 

Planförslaget utgår från att parken kan användas som ett komplement till skolans utemiljö med 
naturytor och  särskilda kompensatoriska ytor för lek, idrott eller vila i parken som tillgodoser skolan 
behov av friyta.  Genom samutnyttjande används marken effektivt och grönyta sparas. Samtidigt 
skapas det en flexibilitet för skolans årskurser och elevantal att variera över tid. 
När skolan inte är igång kan skolans utemiljö samutnyttjas för diverse fritids-, kvälls- och 
idrottsaktiviteter. Detta kan bli stor en tillgång för området särskilt om de både ytorna planeras 
tillsammans så att kopplingen blir naturlig och de innehållsmässigt komplettera varandra.  Ytor inom 
parken kan dock inte reserveras för skolans bruk och det är viktigt att avgränsningen mellan skola och 
de allmänna ytorna i parken fysisk eller visuell, blir tydlig för både elever och allmänhet.  

Utformning av park och skolgård  
Enligt Boverket ska skolgårdar stödja barns och elevers inlärning, hälsosamma liv och utveckling 
och ger utrymme för funktioner så som sociala liv, naturkontakt, fysisk aktivitet, lärande, fria lek 
och återhämtning. Det krävs tillräckligt stor yta för att hålla ner slitage på grönstrukturer och möta 
barnens varierande behov och individuella önskemål. 

Bild 16: Inspirationsbilder och utsnitt zon 4 från funktionsprogrammet som utgör en yta i parken för 
samutnyttjande med kompensatoriska ytor till skolan för pedagosiska moment, lek och vila. Liljewalls 
arkitekter 2022-09-07.
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Enligt   "Policy för projektering och byggnation av förskolor och skolor", antagen av kommunfullmäktige, 
KF § 60 2018-06-12,  är riktlinjerna för grundskola årskurs 4-6 att utomhusmiljön ska vara 25 kvm 
per elev och för årskurs 7-9 20 kvm per elev. För 625 elever innebär detta ett ytbehov på cirka 14 000 
kvm. Inom användningsområdet och med på illustrationens redovisad gestaltningsförslag, se sida 24, 
uppnås en utomhusmiljö på mellan 12 000- 13 000 kvm beroende på hur skolan byggs och placeras 
inom området. 

Med utomhusmiljö räknas de ytor där barnen kan leka och röra sig. Angöringsytor för bil och 
cykelparkering ingår inte. Även om ytan inte helt uppfyller ovannämnda riktlinjer på 14 000 kvm 
bedöms utemiljön tillräckligt stor för att skapa ändamålsenliga ytor för olika åldrar och behov då 
närliggande park kan samutnyttjas med naturytor och särskilda kompensatoriska ytor för lek, idrott 
eller vila i parken. Som underlag till detaljplanen har ett funktionsprogram tagits fram  för att redovisa 

Bild 17:  Föreslagen zonindelning. Utdrag ur funktionsprogram för ny skola i Snöstorp. Liljewalls 
arkitekter 2022-09-07.
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hur de ovan beskrivna anspråk på utemiljön avses tillgodoses genom en pedagogisk zonindelning av 
utemiljön, se funktionsprogram för ny skola i Snöstorp, Liljewalls 2022-09-07. 

Kvarvarande parkdelar rustas upp och utformas med en tydlig parkkaraktär. Högre kvalitet och 
användbarhet kompenserar för befintliga ytor som tillfaller skolområdet i detaljplanen. Parkens
befintliga grönstrukturer, grova träd och viktiga stråk bevaras. Träden är identitetsskapande för 
området samtidigt som de fungerar som naturliga avgränsningar mellan olika funktioner och mot 
angränsande privata trädgårdar och villatomter.  Träden ger också naturligt skydd från sol, regn och 
vind. Befintlig vegetationsridå i områdets norra del ska bevaras och vid behov kompletteras. 

Nya gång- och cykelstråk binder ihop nya och gamla målpunkter och anslutande blomsterplanteringar 
och möblering förstärker känslan att man rör sig genom ett parkområde. 

En tydlig rumsindelning och befintliga träd ramar in området så att utemiljön upplevs som trygg och 
överblickbar. Eftersom angöringen, inlastning och trafik samlas på framsidan skolbyggnaden kan 
friytorna nyttjas trafikfritt och ge barnen möjlighet att röra sig självständiga och trygga mellan olika 
zoner. Själva utemiljön för skolan kompletteras med kompensatoriska ytor i parken som kan nyttjas 
för aktiviteter under skoltid och nås på ett tryggt, trafikfritt sätt i direkt anslutning.   

Framför skolans entré i väst anläggs ett välkomnande entrétorg vid skolans angöring som möjliggör för 
god orienterbarhet och sociala möten. Torget ska utformas rymligt och inbjudande med plantering, 
sittplatser och cykelparkering i nära anslutning. Bra belysning och ett minskat avstånd för elever och 
besökare särskilt kvällstid, är viktigt för den upplevda tryggheten.

Bild 18 och 19: (till vänster) Illustrationskarta med planerade stråk, rörelser och rumsliga samband
(till höger) Inspirationsbilder. Liljewalls arkitekter 2022-09-07.
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TRAFIK
Gång- och cykeltrafik
Skolans placering påverkar befintlig cykelväg mellan Herr Olaus väg och fru Billes väg som, för att inte 
hamna i konflikt med skolans verksamhet flyttas söderut framför skolan. Möjlighet att korsa området 
efter skoltid kan bibehållas då skolans byggrätt ändå måste delas upp. Framförallt då idrottshallen 
placeras inne i området kommer det finnas ett behov för allmänheten att kunna nå anläggningen och 
ytorna runt omkring. Framkomlighet genom skolans område är positivt ur trygghetsaspekt  då det ger 
mer liv och fler ögon till platsen och minskar upplevelsen av skolan som barriär. 
Bakom idrottshallen föreslås en ny gång- och cykelväg att anläggas för att skapa en alternativ väg och 
säkerhetsställa den allmänna rörligheten runt skolan. Cykelvägen kommer också vara en viktig väg till 
skolan och idrottshallen för elever som kommer innefrån Snöstorp norrifrån.  

Befintlig cykelväg vid city gross utfart bibehålls i ungefär samma läge som idag. Cykelvägen länkas 
ihop med den nya cykelvägen framför skolan som ersätter befintlig cykelväg mellan Fru Billes väg och 
Herr Olaus väg. För att öka tryggheten och ledning för cyklande elever till och från skolan föreslås 
ytterligare trafikåtgärder utanför planområdet, se sida 15. Bland annat för att undvika cykling längs 
med Stormgatan föreslås en ny cykelväg till skolan söderifrån från Prästvägen. Cykelvägen placeras i 
parkremsan mellan bostäderna och handelsområdet söder om Herr Olaus väg.

Cykelparkeringarnas runtom skolan bör vara placerade så att de ligger i anknytning till cykelbanorna 
Totalt behov finns för 360 cykelparkeringsplatser. Med ett uppskattat utrymmes krav på 1,5 kvadratmeter 
per cykel innebär detta ett totalt ytbehov för cykelparkeringarna på cirka 540 kvadratmeter.

Bild 20: Volymstudie och illustration av en möjlig utformning av skolområdet enligt detaljplanen 
med ny tillfart från Stormgatan (fågelvy från väst). På bilden syns även föreslagna ytor för 
dagvattenhantering i planområdet. Längst ner till vänster i bild syns utfarten från Skäran 1 dvs City 
gross med övergångsställe gångväg i riktning mot City gross huvudentré. 
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Kollektivtrafik
En skoletablering i området ökar underlaget för befintlig kollektivtrafik. För rekommendationer och 
åtgärder för kollektivtrafiken se sida 18.

Gata
För att undvika att biltrafiken använder olämpliga områden eller bostadsgatorna för på- och avstigning 
behöver tillfarten till skolan vara enkel och smidig att angöra med bil med så få konfliktpunkter med 
eleverna som möjligt. 

Viktiga målpunkter att säkerhetsställa tillgängligheten till och trafiksäkra vägen till är busshållplatsen 
vid Stormgatan och entrén vid City gross. 

Bild 21: Inzoomad illustrationskarta med trafiklösning, parkering, angöring och nya övergångsställe vid 
utfarten till Citygross och Stormgatan.  Liljewalls arkitekter 2022-09-07.
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Skolan föreslås angöras från handelsområdet via Stormgatan i sydväst samordnat med utfarten för 
fastigheten Skäran 1 där City gross i dag ligger. Utfarten föreslås smalnas av och omvandlas till allmän 
gata så att trafiksituationen kan styras upp på och vid behov trafikregleras. Eventuell trafikreglering  
får dock inte förhindra verksamhetens möjligheter för utleveranser med tung lastbil.  Skolan nås via en 
enkelriktad körslinga upp till skolans entré där separata zoner för olika transporter, sopbil, parkering 
och avsläppning av elever kan anordnas (på kvartersmark). Ytan inuti körslingan föreslås användas för 
rening och fördröjning av dagvatten. 

Skolbuss är inte planerat i nuläget men det är ändå bra om bussar kan angöra nära skolan och 
idrottshallen. Behov av skolbuss kan förändras och behovet kommer sannolikt uppstå vid andra 
tillfällen som tex vid skolutflykt eller för besök till idrottshallen.  För att samtliga busstyper ska kunna 
angöra krävs en radie på minst 14 meter. Körfälten görs smala som möjligt för att minska vägyta, 
dämpa hastigheten och förhindra omkörningar vid avsläppningszonen. 

City gross utfart föreslås ligga kvar i stort sett samma läge med enkelriktat och avsmalnat körfält. 
Genom en avsmalning av utfartens körfält kan fler parkeringsplatser inom Citygross huvudparkering 
tillskapas. Planförslaget innebär att knappt 1000 kvm kvartersmark av fastighet Skäran 1 omvandlas 
till allmän parkmark och gata. Planförslaget innebär också att befintligt byggnadsfritt område på 
Skäran 1 som idag är 7 meter brett, justeras så att den med motsvarande bredd som tidigare följer den 
nya gatan. 

Nya övergångsställe och separata trottoarer anläggs vid Citygross utfart i norr samt korsningen vid 
Stormgatan (utanför planområdet). Det nya övergångsstället vid Stormgatan påverkar läget på den 
befintliga busshållsplatsen som kommer att behöva flyttas ner. Övergångsstället i norr vid Citygross 
utfart hamnar på kvartersmark och regleras genom ett x-område som säkerställer den allmänna 
tillgängligheten för gång- och cykeltrafik. För att styra fotgängare och cykeltrafik rätt till Citygross 
entré och minimera oönskat spring över gatan ska parkeringsytan avgränsas med någon form av 
plantering och staket. 

Parkering och angöring
Via körslingan framför skolan kommer en tillfart norr om skolan upp till idrottshallen finnas för 
att tillgodose tillgänglighetskrav och parkering för funktionshindrade som enligt BBR (Boverkets 
byggregler) max ska placeras högst 25 meter från en byggnads huvudentré. Ingen annan parkering än 
för funktionshindrade får medges i anslutning till idrottshallen då detta kan skapa oönskad söktrafik. 
För att öka tryggheten helger och kvällstid kan dock denna infarten öppnas upp så föräldrar kan 
lämna och hämta sina barn direkt vid entrén. 

Skolans besöks- och personalparkering placeras framför skolan söder om angöringsslingan. Vid behov 
kan ytterligare parkeringar tillskapas inom kvartersmark längs med skolbyggnadens kortsidor. 

Parkeringsbehov - skola och idrottshall
Parkeringsbehovet för en grundskola enligt Halmstad kommuns parkeringsnorm är 4 st parkeringar 
per 1000 BTA. För en skola på 8700 kvm (maximal BTA (bruttoarea) enligt planförslag) innebär ett 
parkeringsbehov på cirka 35 parkeringar. 

Utöver angivet parkeringsbehov för skolan tillkommer även angöringsytor för avlämning. Totalt behov 
för angöringsplatser för lämning och hämtning av barn är enligt genomförd trafikutredning beräknat 
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till 7 st varav minst 2 st kan anordnas vid skolans entré på kvartersmark och 5 st kan anordnas längre 
ner i gatan på allmän plats. Vid behov kan parkering för personal, även anordnas längs med skolans 
kortsida som nås via tillfarten till idrottshallen. 

Då idrottshallen främst kommer att vara igång kvällstid och på helger bedöms möjligheten för 
samutnyttjande av skolans parkeringar som god.
Tillsammans med skolans avlämningsplatser (7 st), skolans personal- och besöksparkering (36 st), 
parkering för funktionshindrade vid idrottshallen (2 st) som även kan användas till skolan samt 
möjliga extra parkeringar vid skolans norra kortsida (ca 10 st) kan ett parkeringstal på minst 55 
parkeringsplatser uppnås inom området.  Dessa extra ytor för parkering bör inte byggas ut i ett 
första skede utan endast utnyttjas för framtida behov och om det krävs för att möjliggöra annan 
markanvändning så som kontor eller vård.  

Parkeringsbehov - kontor och vård
Parkeringsbehovet för kontor är enligt Halmstad kommuns parkeringsnorm 18 parkeringsplatser per 
1000 BTA. För kontorsverksamhet med maximal BTA på 2200 kvm (enligt planförslag) innebär detta 
ett behov på ca 40 parkeringar.  

Vid samutnyttjande med skolan kan parkeringsbehovet enligt p-normen reduceras. Utifrån en generellt 
uppskattad beläggningsgrad på parkeringsplatserna i parkeringsnormen, för kontor respektive skola 
på 60-80 % respektive 90 % mellan 10-16, mån-fre beräknas det totala parkeringsbehovet för både 
skola och kontor till  47-55 parkeringsplatser. 

Vad det gäller parkeringsbehovet för vård krävs en särskild utredning för att avgöra parkeringsbehovet 
då behovet kan varierar kraftigt beroende på verksamhetens läge, utbud och inriktning. Bedömning 
i nuläget är dock att utrymme för parkeringar finns då parkeringarna som planeras för skolan är 
tillräcklig och vid behov kan samutnyttjas. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

Buller
Planområdet påverkas i nuläget av buller från närliggande väg (Fyllebrovägen) och motorväg (E6an). 

En översiktlig bullerutredning för att testa olika byggnadsutformningar har genomförts. 
Bullerberäkningarna utgår från en sammanbyggd skola och idrottshall med en nockhöjd på mellan  
7,5 meter och 11 meter vilket motsvarar en byggnation i två respektive tre våningar. Idrottshallens 
höjd antas till minst 10 meter.  

Beräknade ljudnivåer från vägtrafik visar att:
• Byggnadernas höjder har inverkan på resulterande bullernivåer.
• För samtliga utredda byggnadsutformningar finns områden där krav för ytor avsedda för ”lek 

och pedagogisk verksamhet” uppfylls.
• Det rekommenderas att de ”tystare” områdena används för lek, vila och pedagogisk verksamhet 

och att övriga områden läggs till övrig verksamhet. 

Då planförslaget har förändrats sen utredningen togs fram har  nya kompletterande 
bullerberäkningar  genomförts där idrottshallen har flyttats längre in i området och där byggnaderna 
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Bild 22: Kompletterande bullerberäkning eqvivalent ljudnivå dB(A) vid 10-12 meters nockhöjd, 
2022-06-20

Tabell 4: Bullerriktvärden från väg- och spårtrafik för skola. 
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väster om stråket har flyttats söderut så att en överlappning mellan framförliggande byggnad sker. 
Höjden på byggnaderna har också justerats upp. I det nya planförslaget har också möjligheten till 
gångbro tagits bort.  

Resultatet visar en förbättrad bullersituation på skolgården där riktvärdet 50 dB uppfylls på i stort 
sett hela skolgården.  

Analys av genomförda bullerberäkningar
Genomförda bullerberäkningar visar på goda förutsättningar att uppfylla gällande riktvärden 
på skolgården både vad det gäller de ekvivalenta och maximala ljudnivåerna.  Detta är under 
förutsättning att byggnaderna i sydväst är sammanbyggda och placerade längs med hela skolgården. 
Södra byggnaden ska placeras så en överlappning med framförliggande byggnad finns. Höjdmässigt 
bör skolbyggnaden  i sydväst uppföras i en höjd på mellan 10 och 12 meter. 
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Bild 23: Exempel på biofilter (t.v) och svackdike (t.h)

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning
Befintliga VA ledningar mellan Herr Olaus väg och Fru Thotts väg samt fjärrvärme ledning framför 
skolan i sydväst säkerhetsställs genom ett U-område. 
E-området för transformatorstationen vid Stormgatan justeras i plankartan. 

Dricks- och spillvatten
Den nya bebyggelsen kan ansluta sig till det befintliga ledningsnätet.

Dagvatten
Planförslaget innebär en ökad hårdgörningsgrad med ökad avrinning från området som följd. 
För att inte belasta befintligt dagvattennät måste dagvattnet därför fördröjas.  Utgångspunkten 
för dagvattenhanteringen i området är att förändringar i bebyggelsemiljön inte får leda till 
ökad belastning på VA-nätet. Omhändertagande och anläggning för rening av dagvatten ska 
ske nära källan och i första hand inom planområdet. Inom planområdet föreslås en öppen 
dagvattenhantering. 

En dagvattenutredning  har genomförts av Sweco, 2021-02-08.  Syftet med utredningen är 
att beskriva dagvattensituationen i befintlig situation och framtida situation efter föreslagen 
nybyggnation. Utredningen ger även förslag på möjlig lösning, placering och utformning av 
områdets dagvattenhantering.  

Föreslagen dagvattenhanteringen baseras på ett 20 årsregn med ett flöde som inte får överstiga på 
20 l/sekund och hektar. Utsläppskraven till ledningsnäten gör att erforderlig fördröjningsvolym 
för planområdet uppgår till 620 m3. Dagvattenhantering föreslås fördelas mellan ledningsnätet i 
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Stormgatan och ledningen mellan Herr Olaus väg och Fru Billes väg. Fördröjningen föreslås ske 
genom självfall i gröna svackdiken i anslutning till skolans område och genom växtbäddar med 
vattenrenande egenskaper (biofilter) som placeras i anslutning till vägytor och ytor för parkeringar. 
Utredningens förslag på svackdike längs med cykelvägen i östra delen av planområdet hamnar i 
konflikt med mark som är tänkt att användas som skolgård. Ny placering föreslås därför söder om 
skolbyggnaden på mark tidigare tänkt som parkering. Se illustrationskarta sida 24 för förslagna 
placeringar.  

Skyfall och klimatanpassning
Byggnadens föreslagna placering korsar befintligt skyfallsstråk. Med föreslagen höjdsättning och 
dagvattenanläggningar förbättras skyfallssituationen nedströms genom att viss fördröjningsvolym 
skapas med föreslagna dagvattenanläggningar som kan magasinera delar av skyfall. Därmed kan en 
förbättrad situation förväntas vid Stormgatan. Det är viktigt att avledningen ses över i planområdets 
västra del för att säkerställa att skyfallsstråket kan ansluta till befintligt skyfallsstråk sydväst om 
utredningsområdet. 

Avfallshantering
Hanteringen av avfall sköts av HEM och bygger på källsortering. Avfallshanteringen ska ske i 
enlighet med renhållningsordningen i Halmstad Kommun. Avfall Sveriges råd och anvisningar 
och krav från arbetsmiljöverket ska uppfyllas. I Boverkets byggregler finns bestämmelser om 
avfallsutrymmen och hämtningsvägar som ska tillämpas. För angöring med miljöfordon se trafik 
sidan 33. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
INLEDNING 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska, och 
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivning har ingen rättsverkan. Detaljplanen bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte 
ur genomförandesyn.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Preliminär tidplan
Tid Planprocessen Byggprocessen
April 2021 Samråd
Sep/okt  2022 Granskning
1:a kvartalet 2023 Antagande 

1:a kvartalet 2024 Byggstart

Planprocessen genomförs med standardförfarande. Tidsplanen förutsätter att inga allvarliga syn-
punkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Genomförande
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

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

Ansvarsfördelning
Anläggning Genomförande, drift
Allmänt VA-nät Laholmsbuktens VA (LBVA)
El, fjärrvärme Halmstad energi och miljö (HEM)
Tele Skanova
Bredband Halmstad stadsnät
Allmän platsmark (gata /park) Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kvartersmark Berörd markägare / exploatör

Huvudmannaskap
Halmstads kommun är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll för allmän plats inom planområdet. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Planområdet omfattar delar av fastigheten Snöstorp 19:199 och delar av fastigheten Skäran 1. 
Fastigheten Snöstorp 19:199 ägs av Halmstads Kommun, fastigheten Skäran 1 är i privat ägo.

Fastighetsbildning
Planens genomförande innebär att vissa fastighetsbildningsåtgärder behöver ske såsom avstyckning, 
fastighetsreglering och bildande av ledningsrätter, se bild 24. 

Den del av fastigheten Snöstorp 19:199 som planläggs som kvartersmark skola/sjuk-och hälsovård/
kontor (gul) styckas av och bildar en egen registerfastighet. 

Den del av Skäran 1 som planläggs som allmän platsmark (grön) ska regleras till fastigheten 
Snöstorp 19:199. Särskild överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas mellan Halmstads 
kommun och fastighetsägaren till Skäran 1.

Gemensamhetsanläggning, servitut och ledningsrätter
Fastigheten Snöstorp 19:199 belastas av avtalsservitut för kraftledning, detta bedöms inte beröras 
av aktuell planändring. Där finns också ett antal avtalsservitut till förmån för fastigheten Snöstorp 
19:199, för gata samt gång- och cykelväg, dessa bedöms inte heller påverkas av planändringen.

Inom området finns befintliga ledningar. VA-ledningar rakt över planområdet mellan Herr 
Olausväg och Fru Billes väg samt fjärrvärmeledning och el-ledning framför skolan i den planlagda 
kvartersmarken ska ligga kvar. För dessa ledningar upprättas u-områden i plankartan och de 

Bild 24: Föreslagen fastighets-
bildning
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säkerställs med ledningsrätt.

Övriga befintliga ledningar såsom el och tele-ledningar som hamnar inom kvartersmark kommer att 
behöva flyttas och förläggas inom i plankartan markerade u-områden alternativt inom allmän plats. 
För el- och teleledningar som förläggs i den allmänna platsen finns det markavtal mellan kommun 
och ledningsägare.

Inom planområdet finns två stycken befintliga nätstationer, dessa planläggs som E-område i 
den nya detaljplanen och säkerställs genom ledningsrätt alternativt styckas av och bildar egna 
registerfastigheter.

För att säkerställa en trafiksäker passage för allmänheten till entrén till butiken på fastigheten Skäran  
föreslås ett x-område för allmän gång- och cykeltrafik i detaljplanen. Detta ska även säkerställas 
genom ett servitutsavtal.

TEKNISKA OCH EKONOMISKA FRÅGOR
Detaljplanen bekostas av Halmstad  kommun.

Erforderlig fastighetsbildning bekostas av berörd fastighetsägare. Halmstads kommun initierar, 
ansvarar för och bekostar merparten av de fastighetsbildningar som krävs för genomförandet av 
detaljplanen. Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för anläggning på annans mark 
såsom ledningsrätt eller annan nyttjanderätt bekostas av ägare till anläggningen/rättigheten.

Detaljplanens genomförande kräver kommunala investeringar för både åtgärder inom kvartersmark 
och allmän platsmark. 

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.  I 
detta fall är Halmstads kommun markägare och ansvarig för den nya skolan. Halmstads kommuns 
teknik och Fastighetsförvaltning ansvarar för projektering och byggnation av skolan. 

Halmstad kommun är huvudman för den allmänna platsmarken. Teknik och fastighetsförvaltningen 
bekostar utbyggnader och förändringar av allmän platsmark samt de kompensationsåtgärder som 
krävs för detaljplanens genomförande. 

Planförslaget innebär att delar av befintlig grönyta och vegetation tas i anspråk för skoländamål, 
därför ska kompensationsåtgärder i form av ökad grönytestandard och nya aktivitetsytor i 
kvarvarande parkdelar genomföras.
För att kompensera förlorad vegetation föreslås åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden 
i närområdet vilket konkret innebär plantering av nektarproducerande växter, tillskapa miljöer 
för insektslivet såsom uppsättning av lämpliga holkar, ”insektshotell” samt bidra med lämpliga 
skötselinsatser. Insatserna bör ske i grönområdet vid Prästvägen 300 meter söder om planområdet 
eller alternativt vid närliggande Fylleåleden.

Kostnaderna för anläggandet av allmän plats gata och park, inklusive kompensationsåtgärder 
och åtgärder för säkra skolvägar utbyggnadskostnad uppgår till ca 17,3 mkr. Varav 
kompensationsåtgärder för park och aktivitetsytor har uppskattats till ca 3,5 mkr och åtgärder 
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för säkra skolvägar har uppskattats till ca 2,5 mkr. Tekniska system för dagvattenhantering och 
eventuellt uteklassrum har inte kostnadsberäknats. Kostnadsuppskattningen är gjord utifrån 2022 
års prisläge.

Utbyggnaden av allmän plats och kompletterande kompensationsåtgärder kräver långsiktiga 
kostnader för drift och underhåll för Halmstads kommun.

El-ledningar som korsar området och inte säkerställs med u-område i planen kommer att behöva 
flyttas och förläggas i allmän plats eller inom u-markerat område i detaljplan. HEM bekostar flytt av 
dessa.

Teleledningar som hamnar på kvartersmark och inte kan säkerställas med u-område kommer att 
behöva flyttas och förläggas i allmän platsmark eller inom u-markerat område i detaljplan.  Skanova 
bekostar flytt av dessa.

Flytt av ledningar ska samordnas i projekteringsskedet och genomföras i samband med områdets 
utbyggnad.

Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området. Fjärrvärme, el, fiber samt vatten-och 
avloppsledningar finns i de omgivande gatorna.

Anslutningsavgifter för el och fjärrvärme uttages i enlighet med HEMs gällande taxa. 

Laholmsbuktens VA bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna VA- och 
dagvattennätet inom och till planområdet. Anläggningsavgift avseende nya VA-anslutningar regleras 
i gällande VA-taxa.

Planförslaget innebär en ökad hårdgörningsgrad med ökad avrinning från området som följd. För att 
inte belasta befintligt dagvattennät måste dagvattnet fördröjas. Omhändertagande och anläggning 
för rening av dagvatten ska ske nära källan och i första hand inom planområdet. Inom planområdet 
föreslås en öppen dagvattenhantering som ska placeras inom allmän platsmark. Exakt placering och 
utformning av dagvattenanläggningarna kommer att studeras vidare i projekteringsfasen.

Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark. Det är viktigt att avfallshanteringen beaktas i ett tidigt 
skede av projektering. Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM.

Detaljerade undersökningar avseende geologi, dagvatten, markens bärighet, markradonförekomst, 
markmiljöundersökningar osv som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av 
berörd markägare. 

Markägande och avtal
En överenskommelse om fastighetsreglering avses upprättas mellan Halmstads kommun och 
ägaren till fastigheten Skäran 1 för den del av Skäran 1 som planläggs som allmän plats mark 
och som ska regleras till en kommunal fastighet. Ekonomisk ersättning för marken betalas enligt 
överenskommelse.
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• Anna Winnberg, biträdande planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret 
• Frida Guntell, exploateringsingenjör, samhällsbyggnadskontoret 
• Kristian Eno, kommunekolog, samhällsbyggnadskontoret
• Anneli Bylander, landskapsarkitekt, teknik och fastighetsförvaltningen 
• Shadab Amoor, trafikmiljö ingenjör, teknik och fastighetsförvaltningen 
• Per-Anders Linder, miljöhandläggare, bygg, bo och miljöförvaltningen
• Kajsa Sparring, stadsarkitekt, bygg, bo och miljöförvaltningen
• Ulf Wallinder, VA-ingenjör, LBVA

Samhällsbyggnadskontoret

Olof Selldén   Per-Erik Linders
planchef    planarkitekt
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