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INLEDNING 
PLANHANDLINGAR 

Till planförslaget hör följande handlingar: 
• Denna planbeskrivning 
• Plankarta med bestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

 

Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret finns också: 
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta 
 

Övriga handlingar/utredningar: 
o Dagvattenutredning till detaljplan vid Hembygden, Sweco 2021-09-06 
o Trafikbullerutredning, Rapport Hembygden 1 med flera, Efterklang 2021-09-02, 

samt PM justerad trafikbullerutredning 2021-12-09 
o PM Trafik Hembygden, teknik- och fastighetsförvaltningen och 

samhällsbyggnadskontoret 2021-07-06 
o Omvandling av barriären Laholmsvägen – Slottsgatan 

Tre platsbildningar: Slottsplatsen – Nyhem/Sture – 
Linehed/Larsfrid, Sweco 2022-02-15 

 
 
 
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 HUVUDDRAG 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att pröva bostadsändamål och allmän plats för delar 
Hembygden 1 med flera samt att i mindre utsträckning pröva centrum- och 
parkeringsändamål. Planförslaget syftar också till att skapa förutsättningar för varierande 
bostadsformer inom planområdet. 

 

Huvuddrag 
Målet är att möjliggöra för en blandad bebyggelse med cirka 150 lägenheter och 25 
radhus i enlighet med beslutad strukturbild. Projektet överensstämmer med 
översiktsplanens ambition om förtätning i östra Halmstad och möjliggör för andra 
hustyper och upplåtelseformer än de inom planområdet dominerande. 
 
BAKGRUND OCH UPPDRAG 

Halmstads Fastighets AB (HFAB) inkom 2017-08-23 med begäran om planbesked för att 
förtäta del av fastigheterna Hembygden 1 och Halmstad 8:8 med bostäder. Efter dialog 
med samhällsbyggnadskontoret har HFAB utvecklat ansökan (2019-10-23) med ett nytt 
förslag som omfattar ett större område som även inkluderar Häggen 2 och Harven 1. 
Samhällsbyggnadskontoret (SBK) har gjort bedömningen att det finns förutsättningar för 
att i detaljplan pröva förslaget med avseende på såväl kvartersmark som allmän plats. 
SBK föreslog ett positivt planbesked då förslaget ligger i linje med kommunens 
översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram. 

Den 14 januari 2020 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott (protokoll KSU § 16, Dnr KS 2017/00484) att i detaljplan pröva 
bostads- och i mindre utsträckning handels- och parkeringsändamål samt allmän plats för 
Hembygden 1 med flera. Planavdelningen föreslog därefter att en strukturbild skulle tas 
fram innan detaljplanearbetet påbörjades.  

Strukturbilden togs fram i samarbete med representanter från HFAB och tjänstepersoner i 
kommunens projektgrupp. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU) tog ett 
inriktningsbeslut för strukturbilden den 12 februari 2021. 

Gällande detaljplaner medger inte ett genomförande enligt beslutad strukturbild. För att 
möjliggöra planerad inriktning krävs därför en ny detaljplan. 
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PLANDATA 

Lägesbestämning och areal 

Planområdet ligger i östra Halmstads 
centrala delar i stadsdelen Linehed. 
Mellan Stora torg och planområdet 
är det cirka 2,5 kilometer. 
Detaljplanen omfattar del av 
fastighet Hembygden 1, Harven 1, 
Häggen 2 och 3, del av Halmstad 8:8 
samt mindre delar av Halmstad 6:1 
och Halmstad 2:16. Planområdet  
gränsar till fastigheter enligt 
kartillustration. Detaljplanen 
omfattar ett område på cirka 27 000 
kvm (2,7 ha) och avgränsas av 
Linehedsskolan och Slättvägen i 
norr, Linehedsvägen i nordväst samt 
Åttingstigen/Laholmsvägen i söder.  

 
Markägoförhållanden 

De grå fälten i kartan visar fastigheter som ägs av Halmstads kommun. Kommunens 
fastighetsbolag (HFAB) är den andra stora markägaren i området. Kommunens fastighet 
Kv. Harven 1 är utarrenderad och avtalstiden löper till 2024-03-31.  

HFABs fastigheter domineras av 
flerfamiljshus med stora generösa 
innergårdar. Kommunens mark 
utgörs i huvudsak av park- och 
gatumark. I anknytning till området 
ligger Linehedsparken, en stor 
kommunal park, ett stort 
verksamhetsområde under 
omvandling, Larsfrid, samt 
högskolans kvarter med blandad 
bebyggelse, också under utveckling. 
Wrangelsgatan och Laholmsvägen är 
två rikligt trafikerade leder och 
skolområdet utgör en viktig målpunkt 
i anslutning till området. 
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MILJÖBEDÖMNING 
Behovsbedömning 
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars 
genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder 
fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. 
Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns med som 
en bilaga, vilken samråds parallellt med planhandlingarna.  

 
Ställningstagande 
Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande 
påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten 
och andra resurser.  

Till grund för ställningstagandet ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), bilaga 4. Denna 
förordning har sedan den 1 januari 2018 ersatts av miljöbedömningsförordning 
(2017:966). Då planbeskedet är från 2020-01-14 omfattas denna plan av ändringen. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
PLANER OCH PROGRAM 

Översiktsplan/fördjupad översiktsplan 
I gällande översiktsplan, Framtidsplan 2030, ligger området utmed ett av 
utvecklingsstråken. Platsen är utpekad för centrumutveckling. Det är främst i dessa lägen 
en förtätning ska ske. Stråket innehåller stora barriärer i form av järnvägen, 
Laholmsvägen och verksamhetsområden som skär av de östra stadsdelarna från havet. 
Trafiken och störningarna längs E6 och från Laholmsvägen är påtagliga. 

 
 
Utdrag ur gällande översiktsplan 
2030. Planen säger utveckling av 
centrumstråk i staden, stråk sydost 
Åttingstigen. Ett par 
centrumnoder pekas ut där 
ytterligare satsningar behöver 
göras för att öka deras 
attraktivitet och utbud. Dessa 
centrumnoder är belägna längs 
huvudstruktur för kollektivtrafiken 
och längs stadens supercykelstråk.  

 
 

 

I Framtidsplan 2050, som är under 
framtagande, står att området (kallat 
H21) föreslås förtätas med bostäder. 
Barriärerna mellan Öster och Östra 
stranden ska motverkas med trygga 
kopplingar. Gång- och cykelstråket 
vid Linehedsvägen är en länk i ett 
större system som behöver göras 
tryggt, trafiksäkert och trivsamt. 
Stadsdelen domineras av hyresrätter i 
flerbostadshus och en förtätning bör 
bidra med kompletterande 
bostadsformer med god tillgänglighet 
såsom bostadsrätter, plusbostäder, 
studentbostäder, radhus med mera.  

Utdrag ur samrådsförslag till kommande översiktsplan  
2050 med aktuellt område H21 
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Gällande detaljplaner 

Inom området gäller ; 

1. Stadsplan för södra delen av 
Linehedsområdet (stadsplan 273). Fastställd av 
Länsstyrelsen 1954. Planen har ingen 
genomförandetid kvar. Planen medger allmän 
plats, gata, torg, park, bostäder, garage och 
allmänt ändamål. Byggnadshöjd mellan 4 och 
11 meter. 

 
 
Utdrag ur kommunens kartverktyg visar Stadsplan 273 
med gällande bestämmelser. 
 

2.  Tillägg till stadsplan 273, upphävande av                              
tomtindelningar 

 

3.   Stadsplan för del av kv. Gladan och del av 
kv. Humlan. Fastställd av Länsstyrelsen 1964. 
Planen har ingen genomförandetid kvar. Planen 
medger bland annat allmän plats, gata. 
 
 
 
 
 
Utdrag ur kommunens kartverktyg visar Stadsplan  
för Gladan och Humlan. 
 

4.   Detaljplan för Harven och Herden. 
Fastställd av Länsstyrelsen 1992. Planen har 
ingen genomförandetid kvar. Planen medger 
bland annat bilservice, bostäder, handel och 
kontor. 
 
 
 
 
Utdrag ur kommunens kartverktyg visar detaljplan  
för Harven och Herden. 
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5.   Detaljplan för Häggen 1 med flera. Laga 
kraft 2017-03-07. Planen har 
genomförandetid kvar. Planen medger bland 
annat park, bostäder och skola/förskola. 
 
 
 
 
 
 
Utdrag ur kommunens kartverktyg visar 
detaljplan  
för Häggen 1. 

 

 

Kommunala handlingsprogram 
Programmen används som vägledning och styrdokument i den löpande kommunala 
verksamheten och fungerar som underlag till översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, 
detaljplaner, yttranden och utredningar. De har även en funktion, både nationellt och 
internationellt, som informationsbärare till samhällsaktörer och medborgare av 
kommunens politiska ambitioner. Förutom gällande lagstiftning rörande planering och 
byggande finns häri en rad mål och riktlinjer för Halmstad kommun. 

 
Handlingsprogram för hållbara transporter 
Ekohandlingsprogram 
Halmstads gröna värden 
Handlingsprogram för bostadsförsörjning 
Planeringsdirektiv med budget 
Energiplan 

 
RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE 

Planområdet ingår i ett större område som är av: 
 

 riksintresse för påverkansområde för väderradar 

 riksintresse för infrastruktur för väg och flyg 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK, VATTEN OCH VEGETATION 

Mark och vegetation 
Marken i planområdet är hårdgjord och bebyggd till stora delar. Planområdet omges av 
flerbostadshus, småhus längs med Åttingsstigen och ytterligare österut ligger en stor park, 
Linehedsparken. Inom planområdet finns öppna gräsbevuxna ytor, planlagda för park. På 
storgårdsmiljöerna, i ytterkanterna av planområdet, finns uppväxta trädmiljöer med bland 
annat fruktträd och planteringslund. Längs med Linehedsvägen finns en trädallé och även 
längs en kortare del av Åttingsstigen. Mot Laholmsvägen ligger en obemannad 
bensinstation och Åttingsstigen kantas av garagelängor samt en lägre byggnad. 

 

 

Flygbild över planområdet. 

 
Inom planområdet finns inga hotade eller skyddade arter dokumenterade och området har 
inte bedömts som ekologisk känsligt i kommunens översiktsplan. Inom planområdet finns 
flera alléer som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken.  
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Geotekniska förhållanden 
Geotekniska utredningar är tidigare genomförda i närområdet.  

1. Hjorten 1 (1989) 
Uppskattad grundvattennivå 1,40 under markytan. Vid mättillfället var grundvattenbilden 
för perioden extremt låg. Undersökningen visade att jordlagren utgörs av 0,5 sandig 
matjord som underlagras av medelfast lagrad finsand med inslag av enstaka tunna 
torvskikt ner till cirka 2,25 meters djup. Finsanden övergår med ökat djup till grovsand 
som når ner till 4 meter under markytan. Under sanden följer kohesionsjord , troligen lera 
ner till djup större än 9 meter under markytan. 

Grundläggning föreslås ske frostskyddat på sulor, plattor direkt i mark. 

2. Gladan 13 (2003) 
Uppskattad grundvattennivå 1,50 under markytan. Undersökningen visade att jordlagren 
utgörs av 0-30 matjord, 30-80 finsand, 80-120 matjordslager, 120-150 finsand. 

3. Harven 7 (2012) 
Uppskattad grundvattennivå 1,90 under markytan. Undersökningen visade att jordlagren 
utgörs av 0,7 meter tjockt lager av mulljord underlagrat av sand ner till 2,2 meter och 
därefter finsand ner till minst 5 meter. 

 
Kulturmiljöer och fornlämningar  

Bostadshuset på fastigheten 
Hembygden 1 är av klassificering C 
pga. arkitektoniskt och 
arkitekturhistoriskt värde. I en 
kommentar från Kulturmiljö Halland 
nämns även de traditionella tegelhusen 
liksom flerbostadshusområdet i stort; 
”flerbostadshusområde med 
modernistiska lamellhus i puts/ betong 
med glasat takparti samt mer 
traditionella tegelhus”.  

Bostadshus med kulturhistorisk klassning.  

 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

 
Park och natur 
Stadsdelens karaktär präglas av att det finns en stor andel grönska på gemensamma 
storgårdsmiljöer. Viktigast för närrekreation är Linehedsparken och närheten till Östra 
stranden, vars koppling behöver förstärkas.  
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Befintliga lövträdsalléer är en kvalitét för området. Alléerna finns längs Linehedsvägen 
och Åttingsstigen. Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem 
lövträd har ett så kallat biotopskydd. De biotoper som är generellt skyddade finns listade i 
den första bilagan till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. För alléer gäller att träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. Med 
vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en 
ålder av 30 år (det som först uppnås). 

 
BEBYGGELSE 

De lokala gatorna i Linehed är väldigt breda. Det är långt mellan byggnaderna och ofta 
kantas gatorna bitvis av oanvändbara grönytor. Bottenvåningarna i Linehed är slutna, 
bostäderna på första våningen ligger en halvtrappa upp och gatan kan upplevas som 
händelsefattig. Det finns slutna livlösa garageområden och stora hårdgjorda 
parkeringsytor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garage längs Åttingsstigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Markparkering längs Åttingsstigen. 

 
Befintlig bebyggelse består av flerbostadshus i tre till fyra våningar, med tre våningar mot 
gården. På Linehed bor runt 100 personer per hektar, vilket är ungefär samma täthet som 
Rotorp och västra Vallås. Stadsdelen domineras av flerbostadshus. Samtliga bostadshus 
som angränsar till planområdet och 80% av bostäderna i stadsdelen är upplåtna med 
hyresrätt. Husen har en skala som är typiskt för sin tid, smala och långa och formar sig 
runt en stor gård. Husen har olika utformning men både hus och gårdsmiljö har den 
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tidstypiska enkelheten i kombination med omsorgsfulla detaljer. Det finns en värdefull 
storgårdsmiljö i stadsdelen som är viktig att bevara vid förtätning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grönstråk genom gården, Korta vägen. 
  

Samhällsservice 
Linehed är väl försörjt med service, både offentlig och kommersiell. Området, norr om 
kv. Hembygden, i anslutning till Linehedsparken, präglas av skola och förskolor. 
Sammanlagt 600 barn varav 335 förskolebarn befinner sig dagtid i anslutning till området. 

 

GATOR OCH TRAFIK   

Gång- och cykeltrafik 
Eftersom Linehedskolan och förskolor ligger utmed Slättvägen finns flera målpunkter i 
området. För närvarande går Nyhemsskolans elever tillfälligt på Linehedsskolan och på 
grund av detta har en tillfällig cykelväg skapats längs Linehedsvägen samt en mindre 
vändplats i slutet av vägen. Cykelvägar i området ansluter till supercykelstråket utmed 
Laholmsvägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befintliga cykelvägar och 
supercykelstråk 
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Kollektivtrafik 
Planområdet har mycket goda förutsättningar för resande med kollektivtrafik. Det är cirka 
1,5 km till resecentrum och tågtrafik. Åttingsstigen trafikeras med en av kollektivtrafikens 
stomlinjer, med hög turtäthet och flera avgångar per timme. Busshållplatserna är 
placerade så att hela planområdet har mindre än 250 meter till busshållplatser i båda 
riktningarna som leder till Halmstads centrum respektive Stenalyckan. Vid Laholmsvägen 
finns även busshållplatsför regiontrafik. 

 
Biltrafik och gator 
Området ligger i direkt anslutning till Laholmsvägen och Wrangelsgatan, två av de största 
vägarna i det kommunala vägnätet. Från planområdet är det enkelt att nå det nationella 
vägnätet, i och med närheten till E6. Inom området finns lokalgatorna Åttingsstigen och 
Linehedsvägen. Halmstads kommun planerar för en fortsättning av Södra infarten, med en 
anslutning till Larsfridsvägen, vilket kommer att öka tillgängligheten till planområdet 
söderifrån.  

Mellan planområdet och Östra stranden finns tydliga barriärer i form av Laholmsvägen 
och järnvägsspåren. Avståndet till stranden är i själva verket inte så långt men den 
upplevda kopplingen med strandmiljön är inte särskilt påtaglig. Detta beror delvis på östra 
stadens strukturer och kringliggande tunga trafikleder.  

Många pågående detaljplaner kommer att påverkar redan hårt belastade Laholmsvägen 
vilket manar till en översyn av denna väg. Sweco har tagit fram en övergripande 
trafikutredning kring tre korsningspunkter längs Laholmsvägen varav en är korsningen 
Laholmsvägen/Wrangelsgatan. Trafiksituationen i korsningen Laholmsvägen, 
Wrangelsgatan, Åttingsstigen och Linehedsvägen är otydlig och osäker. Planförslaget ska 
möjliggöra för en ökad tydlighet och säkerhet i området.  

 
Cykel- och bilparkering 
En stor del av parkeringsbehovet för bilar är kopplat till bostadsfastigheterna på Linehed 
men många platser finns på allmän platsmark. Parkering sker på gatorna i området, vid en 
större parkering längs med Åttingsstigen, samt på Linehedstorg. 

Underlag och riktlinjer finns i ”Parkeringsnorm för Halmstads kommun”, antagen av 
Kommunfullmäktige 2016-12-13. I parkeringsnormen styr kommunen antalet 
parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnad av bostäder och verksamheter samt 
även vid ombyggnationer eller ändrad användning. Parkeringsnormen ska även ge 
vägledning vid detaljplanearbetet. Parkeringsnormen är en utgångsnorm, det vill säga att 
den anger det minsta antalet cykel- och bilparkeringsplatser som ska tillgodoses.  

De flesta parkeringarna i området är inte av allmänt intresse och kan därför övergå till 
kvartersmark för att försörja bostäder, butiker respektive skolverksamheter. Ett mindre 
antal allmänna parkeringar kan vara befogat, dels för att det finns viss service i området 
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och antydan till centrum, dels för att Linehedsparken är en viktig målpunkt. Dessutom ger 
parkering på allmän plats bättre förutsättningar för samnyttjande, då de inte kan 
reserveras av någon. En del av den äldre befintliga bebyggelsen har inte utrymme för 
parkeringar på den egna fastigheten, det är något som kommunen tar hänsyn till även om 
det inte är en önskvärd situation.  

I bilden nedan visas de parkeringsplatser som i dagsläget ligger på allmän plats, längs 
Linehedsvägen, Slättvägen och Åttingsstigen. Parkeringarna vid skolpaviljongen i parken 
redovisas inte i antal, då dessa är tillfälliga samt utanför planområdet. 

 

 

Parkeringsinventering av allmänna parkeringsplatser (juni 2021).  

 
I området finns ungefär 200 parkeringsplatser på allmän plats. Vissa är 
korttidsparkeringar, 15 min, vid skola/förskola eller gatukök. Längs Linehedsvägen finns 
inte mycket parkering kvar, där finns cirka 8 platser med tidsbegränsning 15 min. Under 
nätter och helger kan dessa platser användas av boende. På sträckan mellan Åttingsstigen 
och Slättvägen råder parkeringsförbud på båda sidor, sedan gångbanan på den nordvästra 
sidan breddades till gång- och cykelbana.  
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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. Det finns idag 
miljökvalitetsnormer för luft och vattenkvalitet som tillämpas i Halmstad.  

 
Risk 
Inom detaljplaneområdet finns ett utpekat riskområde där markföroreningar kan före-
komma. Området är beläget på bensinstationens område mellan Åttingsstigen och 
Laholmsvägen. 

 
Buller 
Gatorna kring området är intensivt trafikerade, i synnerhet angränsande Laholmsvägen 
och Wrangelsgatan. I den trafikprognos som gjorts för Halmstad anges följande 
förändringar i trafikflöden, till år 2040: Laholmsvägen V: + 2 %, Wrangelsgatan: + 39 %, 
Laholmsvägen Ö: + 2 %, Larsfridsvägen: + 23 %. 

 
 

 
 
  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuläge – uppmätta trafikmängder. Alla trafikmängder anges i vardagsdygnstrafik. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Energiförsörjning  
Till området levereras el och fjärrvärme genom HEM (Halmstads Energi och Miljö). I 
korsningen Åttingsstigen/Linehedsvägen finns en fjärrvärmekammare under gatan. 
Ovanpå denna kan ingen byggnation medges eller träd planteras. Kammaren ligger på 
allmän platsmark/gata.  

 

Fjärrvärmeledningar och fjärrvärmekammare, HEM.            Gasledning, Weum Gas. 
 

Området förses även med teknisk infrastruktur genom Skanova och Telenor. Weum Gas 
tillhandahåller området med gas genom ledningar i Laholmsvägen/Wrangelsgatan. 

 
 
 
Dricks- och spillvatten  
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns utbyggt i området och kapacitet finns för 
att ansluta ytterligare abonnenter.  

 

Ledningskarta, LBVA. 
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Brandvattenförsörjning  
Enligt LBVA finns det en brandpost i närområdet som ger 10 liter i sekunden vilket ska 
klara det krav räddningstjänsten har för att klara brandvattenförsörjning. 

 
Dagvatten 
Inom planområdet är marken relativt plan, med en svag lutning från nordväst till sydöst. 
Även omgivande mark är plan med vissa lokala svackor eller mindre höjdpunkter. Mark-
höjderna varierar mellan ca +6,2 m i nordväst till +6,0 m i de sydöstra delarna av 
planområdet.  

De hårdgjorda ytorna i anslutning till Linehedsvägen avvattnas i dagsläget via rännstens-
brunnar till allmän dagvattenledning. Regn som faller på gräsytorna bedöms infiltrera i 
marken. En allé avgränsar Åttingsstigen från gång- och cykelbanan. Den befintliga gång- 
och cykelvägen saknar rännstensbrunnar och bedöms därför avvattnas via ytledes 
avrinning till gräsytan i allén. 

Dagvatten som genereras i planområdet avrinner via dagvattenledningar till Fylleån strax 
sydöst om planområdet. Fylleån ingår enligt Informationskartan, Hallands län, inte i ett 
markavvattningsföretag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt över 
planområdet där 
dagvattenledningar 
(grönt) och 
kombinerade ledningar 
(gult) framgår, samt 
planområdet med 
rosastreckad linje. 
Gröna pilar avser 
flödesriktning i dag-
vattensystemet. 
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Avfallshantering  
Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) och 
bygger på källsortering.  

En detaljplan kan i tidigt skede skapa goda förutsättningar för placering och 
framkomlighet för hämtningsfordon. Väghållare ansvarar för att tillfartsvägar och 
uppställningsplatser är underhållna för att möjliggöra hämtning av avfall. 
Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån 
minimeras, och undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, 
förskolor eller äldreboenden.  

Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall. Därför finns ett allmänt råd i BBR 
(Boverkets byggregler) om ett maximalt avstånd på 50 meter från byggnaders entréer till 
avfallsutrymmen och avfallsanordningar i flerbostadshus. Utformningskraven prövas av 
kommunen vid bygglovet.  
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

BEBYGGELSE 

Användning  
Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för varierande bostadsformer inom 
planområdet. Detaljplanen skapar möjligheter för att bygga studentbostäder och andra 
former av bostadslägenheter samt småhus i form av radhus. Radhus är en typ av boende 
som saknas i området. Det saknas även bostadsrätter i form av lägenheter i området.  

Bostäder medges för kvartersmark. För att skapa variation i typologi och upplåtelseform 
skapas möjlighet för båda flerbostadshus (B) och radhusbebyggelse (B1) 

För byggrätter avsedda för flerbostadsbebyggelse (B) medges även centrumändamål (C) i 
bottenvåning. 

Användningen P möjliggör för parkering och P1 även för uppförande av parkeringshus. 

Fågelperspektiv mot korsningen Laholmsvägen/Wrangelsgatan. I förgrunden syns fastighet 
Harven 1 med förslag på bebyggelse av studentbostäder och service i bottenplan. Befintlig 
bebyggelse i grå färg. Illustration av planenheten. 

 

Gestaltning 
Hembygden ska vara en blandad, trygg och variationsrik stadsdel med möjlighet till olika 
boendeformer i nära kontakt med levande parkmiljöer, lokal service, skola och 
förskola. Gaturummet som social mötesplats bidrar till graden av trygghet i grannskapet. 
Utformning av bebyggelse och gemensamma ytor påverkar förutsättningarna för 
grannsamhörighet. Genom nya stadsradhus, med förgårdsmark och entréer i kontakt med 
gatan, nås en småskalighet längs Linehedsvägen och Åttingsstigen som inte finns här 
idag. Entréerna ska placeras mot gatusidan (b1) för att få en tydlig och aktiv framsida mot 
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Linehedsvägen och Åttingsstigen. Den privata gårdsmiljön vänder sin insida mot befintlig 
bebyggelse och bildar gemensamma trädgårdsrum med befintliga flerbostadshus.  

Fågelperspektiv över planområdet med förslag på parkeringsgarage och dagvattendamm i 
förgrunden till höger. Längs med Åttingsstigen föreslås fyra radhuslängor. Befintlig bebyggelse i 
grå färg. Illustration av planenheten. 

 

Radhusen knyter an till den befintliga bebyggelsen i Hembygden genom sina tegelfasader 
(f1 – fasad ska utformas i huvudsak med tegel). Genom sin placering utefter befintliga 
stråk och ytor utgår förtätningen från platsen förutsättningar och medger fortsatt rörelse 
genom området. Korta vägen är det stråk som tydligast kopplar Slättvägen i norr med 
Åttingsstigen i söder.  

Radhusens takfall ska vara mellan 30-45 graders lutning av typen sadeltak. Taklutningen 
ska vara sammanhållen inom en och samma länga av radhus.  

Befintliga byggnader, garagelängor och bensinmack längs med Åttingsstigen behöver 
rivas för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.  

Även på Linehedstorg skapas byggrätt för radhus med små trädgårdar. Radhusen ger 
platsen en skala som saknas och parkeringsplatserna organiseras om i torgets kvarvarande 
del. Dels bidrar detta till att gatan får en ny inramning mot Linehedsskolan och dels 
skapas ett tydligare trafikflöde med bättre uppsikt över parkeringsplatsen. Parkeringen ska 
anläggas med tydliga inslag av växtlighet (n1 – parkeringen ska utformas med träd och 
buskar i rader). 
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Vy från gång- och cykelvägen vid Linehedsskolan i riktning mot Laholmsvägen. Bilden illustrerar 
förslag med nya radhus på båda sidor av vägen. Illustration av planenheten. 

 

På fastighet Harven 1, intill korsningen Laholmsvägen/Wrangelsgatan, får området sin 
högsta byggnad med fyra till sex våningar. Avsikten är att bygga 
studentbostäder/smålägenheter i närheten av högskolan. Byggnadens utformning påverkas 
av omgivande trafikbuller och vänder därför en upphöjd och ljuddämpad gårdssida mot 
Åttingsstigen. Gården ska utformas för en attraktiv utemiljö för de boende. Mot 
Laholmsvägen vetter en glasskärm för att dämpa bullret från biltrafiken. För att motverka 
slutna fasader mot Åttingsstigen, Wrangelsgatan och Laholmsvägen skapas ytor för 
centrumverksamhet på bottenplan. Det skapar också möjligheter för en fortsatt handel och 
service i området. Angöring 
med bil samt inlastning föreslås 
ske från Åttingsstigen. 

 

 

 

 

 

Volymstudie, förslag till bebyggelse på Harven 1, Fredblads Arkitekter 
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Planen möjliggör även för ett parkeringshus längs med Åttingsstigen. För att undvika 
långa, enformiga fasader är det viktigt att de bryts ner i mindre sekvenser, som gärna får 
ha olika uttryck (f3 – fasadytan ska i huvudsak utformas med en variation av 
genomsiktligt raster av trä och växtlighet). Både fasaden mot gården och fasaden mot 
gatan behöver utformas för att ge ett välkomnande intryck som motverkar enformighet. 
Utformningen av fasader bör göras genom att skapa ett varierat fasaduttryck med raster, 
mönster eller grönska. För att skapa trygghet och förhöja utseendet på garagen även 
nattetid så bör särskild omsorg läggas på utformning av fasadernas belysning och 
armaturer. Många människor upplever parkeringsgarage som otrygga platser. Stor omsorg 
måste därför också läggas på gestaltning och utformning av garagets interiör.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Fasadillustration och sektion på parkeringshus,  

Illustration: Fredblads Arkitekter 

 
 

Till den nya bebyggelsen kommer ett antal komplementbyggnader att krävas för bland 
annat cykelförvaring och sophantering. Dessa komplementbyggnader ska ha gröna tak  
(f2 - komplementbyggnader får uppföras till en nockhöjd av max 4,0 meter, takvinkel max 
30 grader och skall ha grönt tak/naturtak.). Det finns många fördelar med gröna tak såsom 
minskad översvämningsrisk, lägre värmeutveckling i jämförelse med ett papptak, 
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ekologiska och estetiska värden samt förbättrad luftkvalitet. Gröna tak är en del av 
dagvattenlösningen som är bra på att bromsa avrinningen samt ta upp vatten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referensbilder med gröna tak som utgör vackra blickfång i boendemiljön. 
 

För att området inte ska bli för tätt, på bekostnad av grönska och trädgårdsmiljöer, så 
krävs bygglov även för att bygga Friggebod eller Attefallsbyggnad. Detta framgår av 
plankartan som ändrad lovplikt. 
 

MARK OCH VATTEN 

Mark och vegetation  
En stor del av marken inom planområdet är redan hårdgjord och bebyggd. Men även delar 
av befintlig parkmark tas i anspråk för exploatering. Dessa parkytor ligger dock i 
tämligen utsatta lägen intill gator och parkeringsplatser och har lägre rekreativa och 
ekologiska värden. Motsvarande parkyta som tas i anspråk för exploatering föreslås som 
nytillkommande andel parkmark inom planen som en kompenserande åtgärd. Allmänt 
tillgänglig parkmark skapas i ett bilfritt och skyddat läge med möjlighet att tillföra 
kvalitéter även för de boende i området. Området markeras som PARK på plankartan och 
föreslås utgöra en multifunktionell yta för att omhänderta dagvatten och skapa rekreativa 
mervärden .  

Traditionellt sett har dagvatten hanterats via ledningar under mark. Men delvis på grund 
av urbanisering och klimatförändringar behöver vi bygga öppna grönblå lösningar i våra 
städer som kan fördröja dagvattnet lokalt. Dagvatten behöver ses som en gemensam 
resurs i våra stadsmiljöer. I detaljplanen föreslås ett omhändertagande av tillkommande 
dagvatten genom fördröjningsdike på befintligt grönområde mellan befintlig bebyggelse 
och nytillkommande. Befintlig kvartersmark föreslås således övergå till allmän plats park. 

Ytan ska utformas av en landskapsarkitekt i samband med en förprojektering av övriga 
området. Platsen ska utformas för att bidra till en trivsam grön boendemiljö med 
möjlighet till gemenskap, sittbänkar och utblickar.  
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Exempelsektion på svackdike för hantering (fördröjning) av dagvatten mellan husen. En 
gemensam multifunktionell plats för boende och besökare. 

  
Andra värdefulla och kvalitetshöjande inslag är att skapa så kallade lekotoper med 
lekvärde i naturlika gröna leklandskap. Diken och dammar lockar till skapande 
plasklekar, lek med is, flytlekar och upptäckter av smådjur och insekter. Säkerheten är 
väsentlig vid utformning för barn när stockar och stenar bidrar till hopp- och fantasilek.  

Vy från nytt bostadshus mot parkrummet mellan befintligt flerbostadshus och nya radhus. 
Illustration av planenheten. 

 

I den östra delen av planområdet föreslås stråket mynna i en damm med permanent 
vattenspegel. En damm med en permanent vattenspegel har god renings- och 
fördröjningsförmåga och bidrar till ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 
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Planförslaget innehåller byggrätter för småhus där tillhörande trädgårdsmiljöer har god 
möjlighet att bidra till en ökad biologisk mångfald. Kombinationen av små privata 
trädgårdar ihop med skyddade storgårdsmiljöer och gemensamma gröna stråk skapar bra 
förutsättningar för miljöer med vardagliga möten i ett urbant och grönt sammanhang.  

Att förstärka och skydda gatuträd och alléer är en viktig del av detaljplanens 
genomförande. Om träd som ingår i befintliga alléer behöver fällas krävs dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för att genomföra planen. Dispens från biotopskyddet 
prövas enligt miljöbalken. Prövningen är skild från planprocessen men det är en fördel 
om dispensansökan och planprocessen kan samordnas. För att genomföra planförslaget 
behöver dispens för fällning av cirka 1-3 träd sökas för att möjliggöra infarter till 
bostäder. Nya träd ska planteras i andra möjliga lägen. 

 

Geotekniska förhållanden 
Inför detaljprojektering rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar.  

 
Kulturmiljöer 
Ny bebyggelse bedöms inte ha negativ inverkan på befintlig bebyggelse med 
kulturhistoriskt värde. Ny bebyggelse förhåller sig till samma skala eller lägre.  

 

GATOR OCH TRAFIK 

Övergripande trafik 
I angränsning till planområdet ligger Laholmsvägen och Wrangelsgatan. Vägarna har idag 
funktion som infarts- respektive ringledsväg och hyser stora motortrafikflöden vilket gör 
dem till starka barriärer. I den transportplan som Halmstads kommun arbetar fram 
planeras för en tydligare styrning av transportslagen. Den till delar redan byggda södra 
infarten planeras att kopplas samman med en ny bilbro över Nissan på Söder. Hit kommer 
delar av den motortrafik som idag väljer Laholmsvägen att kunna styras. Förslag är att 
den frigjorda kapaciteten längs Laholmsvägen ska nyttjas för kollektivtrafiken och att 
busskörfält ska byggas för att möjliggöra en konkurrenskraftig kollektivtrafik.  

 

Korsningen Laholmsvägen/Wrangelsgatan  
Sweco har på uppdrag av kommunen tagit fram ett utformningsförslag (Omvandling av 

barriären Laholmsvägen, tre platsbildningar: Slottsplatsen, Nyhem/Sture, 
Linehed/Larsfrid). Utredningen bygger på att korsningen Laholmsvägen/Wrangelsgatan 
fortsatt regleras med trafiksignal men att de yttre körfälten längs Laholmsvägen görs om 
till kollektivtrafikkörfält. Wrangelsgatan rätas ut och anslutningen till Åttingsstigen 
föreslås längre norrut för att skapa en distans och en bättre utformad entré till Linehed. 
Även denna korsning föreslås bli reglerad med trafiksignal.  
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I den nu framtagna rapporten redogörs även för ett tidigare framtaget alternativ som 
kommunen tog fram 2014. Korsningen föreslogs då byggas om till en planskild 
cirkulationsplats med tunnlar för gång- och cykeltrafik. I dagsläget har kommunen inget 
beslut om åtgärd i korsningen Laholmsvägen-Wrangelsgatan men att bygga en planskild 
cirkulationsplats, med tunnlar för gång- och cykeltrafik, är mycket utrymmeskrävande. En 
exploatering av Harven enligt planförslaget kommer sannolikt att påverka det befintliga 
handlingsutrymmet vid korsningen.  

Alternativet cirkulationsplats med planskildhet för gång- och cykeltrafikanter har i arbetet 
med gestaltningen av platsen avfärdats med följande argument. 

 

• En cirkulationsplats med tunnlar för gång- och cykeltrafik adderar inga 
hållbara stadsbyggnadskvalitéer och riskerar att upplevas som en stor trafikplats 
med ökad barriäreffekt som följd. Korsningen angränsar till stadsdelar som är i 
behov av att utvecklas mot mer socialt hållbara livsmiljöer. 

• Cirkulationsplatsens utbredning motverkar möjligheterna till att utveckla 
Harven för bostäder, och korsningspunkten generellt, till ett tryggt och trivsamt 
stadsrum. Att utveckla Harven för studentliv med smålägenheter är i många 
avseenden en central del av planförslaget.  

• Planskildhet och tunnlar kan upplevas som otrygga, särskilt kvällar och nätter, 
bland annat på grund av brist på insyn från omgivningen. 

• Cirkulationsplats är negativt för busstrafiken och möjliggör inte 
bussprioritering. 
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Entré till staden  
Korsningspunkten Laholmsvägen/Wrangelsgatan är en av stadens entréer och utgör även 
en sammanlänkande punkt mellan Högskolan, Larsfridsområdet och Linehedsparken. 
Platsen är ett viktigt stadsrum och den urbana miljön behöver upplevas som trygg och 
attraktiv över dygnets alla timmar. Trafiksäkerheten måste tryggas samtidigt som buss, 
bil, cykel-och gångtrafik ska ledas genom korsningen på ett sätt som överensstämmer 
med kommunens trafikplanering.  

Utdrag ur Swecos rapport. Illustrationsskiss med förslag på ny gestaltning av Laholmsvägen-
Wrangelsgatan,. 

 

Entré till Linehed 
Åttingsstigen behöver en utformning som dämpar hastigheten och ger förutsättningar för 
en trivsam bostadsgata. Idag upplevs trafiksituationen som otrygg i sin helhet och därför 
föreslås förändring i samband med planarbetet. Korsningen Åttingsstigen/Linehedsvägen 
behöver omvandlas från en stor och svårläst asfaltsyta till en omsorgsfullt gestaltad gata 
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där alla trafikanter får ledning förbi platsen. Busshållplatsen ska fortsatt vara en del av 
platsen. Korsningen ska göras tydligare för biltrafik, genom att den västra delen av 
Åttingsstigen riktas om och det blir en tydlig uppdelning mellan korsningarna 
Åttingsstigen/Linehedsvägen och Wrangelsgatan/Linehedsvägen. Ytan planläggs som 
allmän plats gata, och detaljprojektering görs i efterföljande skede. Några viktiga punkter 
att ta med:  

 En trygg gång- och cykelväg skapas längs Linehedsvägens sydöstra sida. Passage 
där det är som smalast, efter korsningens radier.  

 Ytorna för motortrafik ska göras så små som körspåren tillåter. Körspår för buss är 
dimensionerande.  

 Hållplatslägen utformas enligt Hallandstrafikens hållplatshandbok. Risk för kö i 
korsningen och risk för farliga omkörningar vid placering av det södra 
hållplatsläget behöver beaktas. Två meter gångbana ska rymmas söder om 
väderskyddet samt cykelparkering.  

 Gör plats för grönska, bänkar och utsmyckning, så att det blir en plats och inte 
enbart en trafikkorsning. 
 
 

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykeltrafik ges bättre förutsättningar 
och tydligare utrymme. Det gröna stråket, utpekat i 
översiktsplanen för 2050, ska utvecklas och 
säkerställas för att binda samman Linehed med 
Larsfrid och Östra stranden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urklipp från ÖP 2050. Grönt stråk utvecklas  
för att binda samman olika grönområden  
för att tillskapa en grön infrastruktur i bebyggda miljöer. 
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För att tydliggöra stråket skapas en gång- och cykelväg längs Linehedsvägens sydöstra sida. 
Detta är en länk som blir viktigare på sikt, med Södra infarten och omvandling av Larsfrid, 
och ska vara ett tryggt och attraktivt stråk mellan Östra stranden och Linehedsparken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
Svart prickad linje markerar grönt stråk utpekat i pågående översiktsplan för 2050 som  
viktigt stråk att bevara och förstärka.  

 
 

Förslag gatusektion: 

 gångbana 2,5 m (befintligt mått), körbana 6 m, grönyta inklusive träd 5 m, gång- 
och cykelväg 3,5 m = 17 m.  

 

I PM Trafik Hembygden ges även förslag på gatusektion på Åttingsstigen inom befintlig 
bredd 13,5 meter:  

 gångbana 2 m, parkering 2 m, körbana 6,5 m, gång- och cykelväg 3 m = 13,5 m. 
Kantsten orörd.  

Detta varvas med sträckor med träd i gröna öar.  

 gångbana 2 m, grönyta med träd 3 m, körbana 5,5 m, gång- och cykelväg 3 m = 
13,5 m. 3 m är smalare än standard för en trädrad, så behov av skelettjord, BGG 
eller liknande behöver utredas, så även val av träd. 

 
Kollektivtrafik 
Idag går linje 2 med 7‐minuterstrafik på Åttingsstigen. Framtida läge för busshållplatsen 
vid Åttingsstigen, och en eventuell flytt av denna ut till Laholmsvägen, har lyfts redan 
under föregående arbete med strukturbilden. Detaljplanen måste fungera i båda scenarier. 
I planen reserveras utrymme för busshållplats på Linehed i ungefär samma läge som idag. 
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Det är en bra placering för hållplats nära korsningen Åttingsstigen-Linehedsvägen, då det 
är en naturlig samlingspunkt. Här finns utrymme att skapa en allmän plats som kan knytas 
samman med det gång- och cykelstråk mellan Östra stranden och Linehedsparken som 
ska vidareutvecklas.  

 

Planskiss och vy med föreslagen plats för hållplatslägen längs Åttingsstigen. Illustration av 
planenheten. 

 
Cykel- och bilparkering 

Cykel- och bilparkering ska lösas inom respektive fastighet enligt kommunens 
parkeringsnorm för cyklar och bilar. 

Planförslaget innebär att parkeringsplatser som idag ligger på allmän plats övergår till 
kvartersmark. De nyligen anlagda parkeringsplatserna vid Linehedsskolans norra sida 
övergår från allmän platsmark till skolans kvartersmark. De parkeringsplatser som 
föreslås finnas kvar på allmän plats är övervägande gatuparkeringar men även en mindre 
andel vid Lineheds torg. Förslaget innebär att befintliga garage längs Åttinsstigen rivs. På 
kommunens befintliga parkeringsplats, längs med Åttingsstigen, möjliggörs för ett 
parkeringshus med cirka 150 parkeringsplatser på kvartersmark.  

Förslaget i ”PM Trafik Hembygden” innebär också att parkering för rörelsehindrade 
tillskapas vid Linehedsparken. Även cykelparkering kan anläggas här. Utanför 
planområdet finns andra parkeringsmöjligheter nära parken, exempelvis Slättens torg.  
 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Miljökvalitetsnormer 
Planförslaget bedöms inte försämra luftkvaliteten. Våra främsta luftföroreningar är 
kvävedioxid och partiklar. Biltrafiken är den främsta källan till dessa och de har påverkan 
på såväl hälsa som vår miljö. Halmstads kommun genomför kontinuerliga mätningar av 
halterna av kvävedioxid och partiklar (PM10). Mätningarna görs på Viktoriagatan som 
bedöms vara den mest utsatta platsen i Halmstad och där vi har de högsta halterna. Det 
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beror på en kombination av den höga trafikmängden och hur gaturummet är utformat 
(med höga hus som ger dålig ventilation). Halmstad ligger under miljökvalitetsnormerna 
för såväl kvävedioxid och partiklar (PM10) på Viktoriagatan under 2020 och har så gjort 
under många år tillbaka i tiden. Så antagandet är att halterna ligger ännu lägre vid 
planområdet. Detta stöds även av en modellering av halterna av kvävedioxid och partiklar 
som gjordes under 2016. Den visade på värden på 30 platser runt om i Halmstad och där 
nivåerna vid dessa visade sig vara lägre än vid Viktoriagatan. 

Planförslaget bedöms inte försämra vattenkvaliteten i vattenförekomsten Fylleån. Enligt 
genomförd dagvattenutredning bedöms att planen inte leder till försämrad status för 
någon kvalitetsfaktor eller äventyrar möjligheten att uppnå MKN, under förutsättning att 
föreslagna, eller likvärdiga, reningsanläggningar för dagvatten anläggs. Dagvatten från 
bostadsbebyggelse bedöms inte vara av betydande påverkan för vattenförekomsten och 
den ökade mängd dagvatten som uppstår på grund av planen bedöms inte försämra 
vattenförekomstens status. 

 
Social hållbarhet  
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.  

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Att arbeta med social 
hållbarhet handlar om att skapa platser där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de 
grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta 
hand om sin hälsa. Ur ett stadsplaneringsperspektiv omfattar social hållbarhet skapandet 
av städer och samhällen med ett gemensamt mål: människors välbefinnande. Ett socialt 
hållbarhetsarbete kan till exempel ske i ett utsatt område, på en arbetsplats eller i befintlig 
bebyggelse i innerstaden. 

I ett bostadsområde får man ta hänsyn till många olika saker. Där kan faktorer som täthet 
och om byggnader och människor är utspridda eller koncentrerade, hur solen rör sig och 
skuggarna faller på en innergård, hur höga husen är eller hur det ser ut socioekonomiskt 
spela en avgörande roll. I vissa områden handlar social hållbarhet ofta om att arbeta bort 
utanförskap. Det är mer troligt att en person som trivs i sitt bostadsområde mår bättre och 
är mån om att ta hand om sin närmiljö. I förlängningen får tidiga planeringsinsatser stora 
effekter, inte bara på individens hälsa och social hållbarhet, utan också 
samhällsekonomiskt.  

För att främja jämlikhet och social sammanhållning möjliggör detaljplanen för andra 
hustyper och upplåtelseformer än de i området dominerande flerbostadshusen. Föreslagen 
förtätningen kompletterar området med småhus och skapar även nya möjligheter för 
moderna lägenheter med andra ägandeformer. Det handlar om att främja en stadsmiljö där 
alla invånare har likvärdiga förutsättningar att erhålla en bostad, i en trygg och tillgänglig 
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boendemiljö som möjliggör möten mellan människor och olika verksamheter. För att 
skapa variation behövs en blandad stad med enkel och nära tillgång till service, 
verksamheter, kultur, idrott, utbildning och bostäder. Detaljplanen möjliggör således även 
för fortsatt centrumverksamhet i stadsdelen.   

För att stärka sambanden mellan stadens olika delar, vilket i sin tur kan skapa 
förutsättningar för en socialt sammanhållen stad, betonas och säkerställs gång- och 
cykelsträckan mellan Linehedsparken och Larsfridsområdet i riktning mot Östra stranden. 
Målet är att skapa en levande och trygg livsmiljö, med människor i rörelse större delen av 
dygnet, och med upplevelserika förflyttningar mellan stadens olika delar. Att röra sig 
genom Linehed ska kännas tryggt. Entréer mot Linehedsvägen är även ett led i denna 
riktning.  

Tillgång till trygga och attraktiva mötesplatser är grundläggande för social hållbarhet. 
Målsättningen är att planens utemiljöer ska inbjuda till möten mellan de boende i 
området. Hos bostadsbolagen finns ofta ett stort socialt engagemang och uthyrarna är 
viktiga aktörer i arbetet med social hållbarhet. Tillsammans med kommunen ansvarar 
HFAB för utemiljön i området. Gatan som mötesplats är också av central roll för 
samhörighet i grannskapet och här kan små insatser göra stor skillnad för upplevelsen av 
gaturummet.  

Barnens perspektiv ska beaktas vid planering och vid ett genomförande av detaljplanen. 
Det finns en viktig målpunkt för barn i området, Linehedsskolan, som angränsar till 
detaljplaneområdet. Följande förslag ska bidra till en positiv inverkan på 
barnperspektivet: 

 

 förstärkt gång- och cykelväg längs med Linehedsvägen 

 hastighetssänkande åtgärder längs med Åttingsstigen 

 möjliggörande av en bebyggelse med låg skala, småhus 

 skapandet av diken, damm och lekotop 

 synliggörandet av dagvattenhantering (pedagogiskt berikande)  

 

Detaljplanen möjliggör och skapar förutsättningar sociala insatser men det är i 
efterföljande projektering som gestaltningen genomförs. Det är därför avgörande för hur 
resultatrik en plan är att intentionerna i detaljplaneskedet efterlevs och implementeras. 
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Risk 
Det föreligger en risk att marken på Harven 1 är förorenad. Den verksamhet eller den 
privatperson som förorenat ett område är ansvarig för att bekosta och låta utföra 
undersökningar och saneringar. 
 
 
 
 
Buller 

Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärder 
ska det vid ett genomförande av planen eftersträvas att omgivningsbuller inte medför 
skadliga effekter på människors hälsa. Bostadsbyggnader ska utformas och placeras på 
den avsedda marken med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.  

Efterklang har på uppdrag för Halmstads kommun beräknat och värderat buller från 
närliggande väg- och tågtrafik i samband med planarbetet. Utredningen syftar till att 
studera bullersituationen i planområdet utifrån 2040 års trafiksituation, inklusive 
trafikalstringen från detaljplanen.  

Riktvärden för planer avseende trafikbuller utomhus för bostäder startade den 2 januari 
2015 eller senare ges i SFS 2015:216. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en 
höjning av riktvärdena för buller från väg- och spårtrafik vid bostäder (SFS 2017:359). 
Ändringarna trädde ikraft den 1 juli 2017 men avser även planer startade den 2 januari 
2015 eller senare. 

Förordningen ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet 
för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller är uppfyllt vid planläggning. 
Förordningen anger också vilka åtgärder som bör vidtas vid förhöjda bullervärden. 

Kort sammanfattat innebär förordningen följande:  

 

• Riktvärdet klaras för större bostäder (över 35m2) om dygnsekvivalent nivå vid 
fasad inte överskrider 60 dB(A)  

• För mindre bostäder om högst 35 kvm gäller istället 65 dB(A) dygnsekvivalent 
nivå vid fasad  

• Där dygnsekvivalent nivå vid fasad överskrider riktvärdet ska hälften av 
bostadsrummen nå sida om dygnsekvivalent nivå om 55 dB(A) och maximal 
nivå nattetid om 70 dB(A)  

• Uteplats, om sådan skall uppföras, ska klara ekvivalent nivå om 50 dB(A) och 
70 dB(A) maximal nivå. Avsteg finns för maximal ljudnivå.  
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• Ingen övre gräns för bullerutsatt fasad om "tystare" sida kan lösas för hälften 
av bostadsrummen.  

 

På grund av höga bullernivåer på Harven 1 har bebyggelsens utformning justerats med 
målsättningen att klara riktvärden i förordningen. Undersökningen visar att riktvärdena 
för fasad och uteplats innehålls i stort. För några lägenheter överskrids riktvärden vid 
fasad och/eller uteplats. I Figur 13 nedan visas var i Harven där riktvärdet inte klaras. 
Med föreslagen planlösning är det två lägenheter i byggnaden som inte klarar riktvärdet, 
på grund av att det inte finns tyst sida, inringat i rött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägenheter på Harven där tyst sida 
inte uppnås. 

 
 

I figur nedan visas de byggnader, förutom Harven, där riktvärdet överskrids. Röda ringar 
innebär att tyst sida inte nås för hälften av bostadsrummen, och blåa ringar innebär att 
lägenheter mindre än 35 m2 alternativt genomgående lägenheter med hälften av 
bostadsrummen mot tyst sida behövs för att klara riktvärdena. För dessa byggnader 
överskrids riktvärdet marginellt, mellan 0,03-0,6 dB(A).  
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Övriga byggnader där tyst sida inte uppnås (röda ringar) eller där planlösning behöver 
anpassas till rådande bullersituation (blåa ringar).  

 

 

För uteplats behövs en form av bullerskydd för radhusen längs Åttingsstigen. Förslagsvis 
uppförs bullerskärmar eller bullerplank där det planeras för växtlighet/häckar. Som skydd 
mot bullerstörningar finns följande förslag till planbestämmelse för uppfyllande av 
riktvärden vid nybyggnad. 

 

 

 

 

 



                                     

 

 
Samhällsbyggnadskontoret • Halmstads kommun • Box 153, 301 05 Halmstad  
Besöksadress: Rådhuset • Tel 035-13 70 00 • www.halmstad.se   

 

36 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Energiförsörjning 
Längs med Linehedsvägen löper en fjärrvärmeledning. Ledningen går i planförslaget 
delvis in över kvartersmark för bostäder. För att säkerställa tillgång till ledningen har ett 
u-område skapats på plankartan. Det korrekta läget för fjärrvärmeledningen behöver 
utredas närmare innan antagande för att kontrollera att avståndet mellan husgrund och 
ledning fungerar. 
 
 
 
 
 
Det finns en befintlig nätstation söder om Linehedsskolan. En förtätning enligt 
planförslaget medför att en ny nätstation, som täcker behovet av el, behöver uppföras i 
området. Placering av ny nätstation inom planområdet föreslås längs med Åttinsstigen, 
intill byggrätten för parkeringshus. Platsen finns markerad på plankartan som användning 
av kvartersmark för tekniska anläggningar (E). 

Kommunens handlingsprogram för hållbar energi 2015-2020 anger mål och riktlinjer för 
en effektiv och hållbar energianvändning. 

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

Från Linehedsvägen och in mot befintliga byggnader på Hembygden 1 går en 
serviceledning idag. Ledningen kolliderar med föreslagen byggrätt för flerbostadshus och 
kommer därför att behöva flyttas. Ett u-område markeras på plankartan för att säkerställa 
fortsatt drift och tillgång efter flytt av ledning. 

 
Dagvatten 
Utgångspunkten för dagvattenhanteringen i området är att förändringar i 
bebyggelsemiljön inte får leda till ökad belastning på VA-nätet. Sweco har på uppdrag av 
Halmstads kommun tagit fram en dagvattenutredning för området. Texten i 
planbeskrivningen är en kortare sammanfattning av innehållet. 

För att erhålla fördröjning och rening av dagvattnet inom planområdet föreslås att dag-
vattnet leds till ett system av makadamdiken, öppna diken och en damm med en 
permanent vattenspegel. Ett sådant system bidrar till att flödeshastigheten i dagvatten-
systemet minskar, jämfört med avledning i konventionella ledningar, och följaktligen att 
belastningen på nedströms system minskar. Ett ytligt system för dagvatten kan med fördel 
utformas som ett pedagogiskt verktyg för att visualisera dagvattnets väg i staden. 
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Dagvatten från vägar och parkeringsytor föreslås avledas ytledes mot makadamfyllda 
diken längs parkeringar och i viss mån vägar. Vägbanor och parkeringsytor behöver 
skevas mot makadamdikena. Makadamdiken har en god reningsförmåga, men bidrar även 
till fördröjning. 

Principsektion för makadamdiken. Föreslagna mått behöver ses över i samband med 
detaljprojektering.  

 

Som ett uppsamlande stråk i väst-östlig riktning, föreslås ett flackt gräsdike. Stråket 
anläggs i en befintlig grönyta strax norr om planerad bebyggelse utmed Åttingsstigen. 
Med anledningen av att stråket anläggs i stadsmiljö behöver det av säkerhetsskäl ges 
flacka slänter om 1:4. För att kunna ta emot dagvatten från inkommande lednings- och 
dikessystem behöver stråkets botten ligga ca 1 m under befintlig marknivå. Stråkets bredd 
i marknivå blir således ca 8 m. Stråket ska gestaltas av en landskapsarkitekt för att skapa 
ett trivsamt inslag i parkmiljön.  

 I den östra delen av planområdet föreslås stråket mynna i en damm med permanent 
vattenspegel. En damm med en permanent vattenspegel har god renings- och 
fördröjningsförmåga. Eftersom mer förorenat dagvatten från vägar och parkeringar 
föreslagits renas i makadamdiken, föreslås dammen främst för flödesutjämning. Ungefär 
40 % av takytorna inom planområdet bedöms kunna ledas till dammen. Resterande 
takytor bedöms inte möjliga att avleda till anläggningen utan avleds orenat och ofördröjt 
till dagvattenledningssystemet.  

En damm med permanent vattenspegel bidrar till en trevlig gestaltning i området, samt 
med biologiska värden för växt- och djurliv. Med anledningen av det inkommande 
stråkets stora kapacitet och volym, i kombination med dammens, bedöms att samtliga 
beräknade volymer är möjliga att erhålla.  
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Principsektion för den våta dammen. Blå pil avser flödesriktning 
 

En riktlinje från kommunen är att dagvattenanläggningarna skall anläggas på allmän 
platsmark. Åtkomst behövs till gräsdiket/stråket och dammen för att möjliggöra för drift 
och underhåll. I det vidare arbetet med den föreslagna dammen, med permanent 
vattenspegel, behöver grundvattnets nivå utredas. 

 
Brandvattenförsörjning  
Tillgång till brandvattenförsörjning ska säkerställas för aktuella fastigheter. För 
flerbostadshus, fler än 4 våningar, krävs ett flöde på minst 1200 liter/minut.  
Flerbostadshus lägre än 4 våningar, villor, radhus och kedjehus krävs 600 liter/minut. 

 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen i området ska gå att utföra på ett tryggt och säkert vis. Riskfyllda 
trafik- och arbetsmoment, som exempelvis backande trafikrörelser med 
renhållningsfordon, ska undvikas.  

I Halmstad sker sophämtning från hushåll främst i kärl och mark- eller 
underjordsbehållare. Även insamling i sopsug förekommer. Utformningen ska utgå ”Råd 
för avfallshantering vid nybyggnation” en instruktionsskrift från HEM (Halmstads Energi 
och Miljö AB). 

Under planarbetet har lämpliga platser för hantering av avfall undersökts och på 
illustrationsplanen finns platser för exempelvis miljöhus föreslagna.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen.  
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Tid Planprocessen Byggprocessen 

mars/april 2022 Samråd  

mars 2023 Granskning  

augusti 2023 Antagande   

höst 2023 Laga kraft  

  Byggstart 
 

 
Genomförande 
Planens genomförandetid är 5 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 inte längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva 
planen. 

 
Ansvarsfördelning 

Anläggning Genomförande, drift 

Allmänt VA-nät Laholmsbuktens VA 

Dagvatten Laholmsbuktens VA  

Allmän plats Halmstads kommun, Teknik och 
fritidsförvaltningen 

El HEM AB 

Kvartersmark Berörd markägare/exploatör 

 
 
Huvudmannaskap  
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Halmstads kommun är huvudman för den allmänna platsen. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Hembygden 1, del av fastigheten Häggen 2 och 
del av fastigheten Häggen 3 som alla är i privat ägo, samt Harven 1, del av Halmstad 8:8, 
en liten del av Halmstad 2:16 och en liten del av Halmstad 6:1 som ägs av Halmstads 
kommun. 

Detaljplanen möjliggör för ett antal fastighetsbildningsåtgärder enligt kartbilder i text 
nedan. 

 

 

Den del av fastigheten Halmstad 8:8 (P1 i kartbild) som planläggs som parkering, styckas 
av och bildar en egen registerfastighet, alternativt bidas en gemensamhetsanläggning på 
ytan i vilken lämpligen fastigheterna Hatten 1, Hinden 1 och Hinden 2 bör ingå. 
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Den del av Halmstad 8:8 (P2) som planläggs som kvartersmark parkering regleras 
lämpligen till fastigheten Hjorten 1 eller Hjorten 2. 

De delar av Halmstad 8:8, Häggen 2 och Häggen 3 (P3) som planläggs som kvartersmark 
parkering ska genom fastighetsbildning bilda en egen registerfastighet. 

Delar av fastigheten Halmstad 8:8 (B1och B2) som planläggs som kvartersmark bostad, 
styckas av och bildar en eller flera registerfastigheter. 

Delar av fastigheterna Hembygden 1 och Häggen 2 (B3 och B4) som planläggs som 
kvartersmark bostad ska genom fastighetsbildning bilda en eller flera registerfastigheter. 

Delar av fastigheterna Halmstad 8:8 och Hembygden 1 (B5) som planläggs som 
kvartersmark bostad ska genom fastighetsbildning bilda ny registerfastighet. 

Den del av fastigheten Hembygden 1 (B6) som planläggs som bostad ska ligga kvar på 
Hembygden 1 och antingen utnyttjas som parkering enbart för fastigheten Hembygden 1, 
alternativt bildas en gemensamhetsanläggning för parkeringsändamål på ytan, ingående 
fastigheter kan lämpligen vara Hembygden 1 samt nybildade flerbostadsfastigheter och 
radhusfastigheter i kvarteret. 

En smal remsa av Halmstad 8:8 (B7) som planläggs som kvartersmark bostad regleras till 
Hembygden 1. 

De delar av Hembygden 1 (A1 och A4), Häggen 2 (A2) och Häggen 3 (A3) som 
planläggs som allmän platsmark park/gata regleras till fastigheten Halmstad 8:8. 
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För Harven 1 kommer ett antal mindre fastighetsregleringsåtgärder behöva genomföras. 
De delar av Halmstad 2:16 och Halmstad 6:1 (markerat med grönt respektive rött i 
kartbild ovan) som planläggs som kvartersmark bostad ska regleras till Harven 1. Den del 
av Harven 1 (markerat med blått i kartbild ovan) som planläggs som allmän platsmark 
gata ska regleras till lämplig kommunal gatufastighet.  

 

Gemensamhetsanläggning, servitut och ledningsrätter 
Avtalsservitut för värmecentral belastar Hembygden 1, detta bedöms inte beröras av 
aktuell planändring. 

Detaljplanen möjliggör för bildande av gemensamhetsanläggningar på flertalet ytor som 
planläggs som bostad och parkering. Syftet med gemensamhetsanläggningar är 
framförallt parkering, gemensamma körytor och avfallshantering. 

Om områdena som planläggs som bostad radhus/kedjehus styckas av och bildar egna 
registerfastigheter ska gemensamhetsanläggningar för gemensamma ytor såsom infarter, 
parkeringsytor och ytor för avfallshantering bildas. 

För infartsväg mellan område B2, B5 och B6 (kartbild xxx) ska en 
gemensamhetsanläggning eller rättighet i form av servitut bildas. 

Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar för förvaltningen av 
anläggningen i enlighet med vid förrättningen åsatta andelstal. 
Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal mm fastställs i ett 
anläggningsbeslut. 

Inom området finns det ledningar som ska ligga kvar på ytor som planläggs som 
kvartersmark alternativt flyttas. För dessa upprättas u-område i plankarta och de ska 
säkerställas med ledningsrätt. 

Ledningsrätt bildas för ny nätstation inom E-område i plankartan. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark såsom bullerdämpande 
åtgärder och rivning av befintliga byggnader bekostas av berörd markägare.  

Kostnader för iordningställande av allmän plats ska fördelas mellan kommunen och 
exploatören och regleras i exploateringsavtal mellan parterna. 

Kostnadsuppskattning för projektering och byggnation av den allmänna platsen ska 
uppskattas av Teknik och Fastighetsförvaltningen, Halmstads kommun, under 
samrådstiden. 

Ansvar och kostnader för flytt av ledningar regleras i avtal. 

Erforderlig fastighetsbildning och fastighetsreglering bekostas av berörda fastighetsägare. 
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Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för anläggning på annans mark så som 
servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller annan nyttjanderätt bekostas av ägare 
till anläggningen/rättigheten. 

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.  

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

Avfallshanteringen ska lösas inom den privata kvartersmarken. Det är viktigt att 
avfallshanteringen beaktas i ett tidigt skede av projektering och ska utgå från ”Råd för 
avfallshantering vid nybyggnation” en instruktionsskrift från HEM (Halmstads Energi och 
Miljö AB). 

Plankostnaden fördelas mellan kommunen och exploatören och regleras enligt upprättat 
plankostnadsavtal. 

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

 

Markanvisning/Exploateringsavtal 
Planområdet består av både kommunalägd och privatägd mark. 

Halmstads kommun som markägare har för avsikt att, i enlighet med riktlinjer antagna av 
Halmstads kommunfullmäktige, markanvisa kvartersmark till externa intressenter. 

Exploateringsavtal ska tecknas mellan Halmstads kommun och exploatören. Avtalet, som 
reglerar genomförandet av detaljplanen, ska godkännas av Halmstads kommun i samband 
med antagande av detaljplanen. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

 Ann-Charlotte Abrahamsson kommunekolog 

 Anders Nylander  avfallsrådgivare 

 Carolina Eriksson  planarkitekt, projektledning detaljplan 

 Claes Andersson  Halmstad Energi och Miljö 

 Christina Ivarsson  förrättningslantmätare 

 Frida Guntell   exploateringsingenjör 

 Frida Svensson  brandingenjör 

 Kajsa Sparrings  stadsarkitekt 

 Louise Järnek  planarkitekt 

 Per-Anders Linder  miljöavdelningen 

 Sawsan Mohamed Salih  bygglovshandläggare 

 Stina Alexandersson  trafikmiljöingenjör 

 Ulf Wallinder  VA-ingenjör, LBVA 

 
 
 

 
ÖVRIGA MEDVERKANDE 

 Halmstads fastighets AB  

 Efterklang, trafikbullerkonsult 

 Sweco, dagvattenkonsult 

 Sweco, trafikkonsult 

 
 
 
 
 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
Carolina Eriksson 
planarkitekt 

    

Olof Selldén   
planchef   


