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 Inledning 
1.1 Uppdrag och syfte 

Detta ”Gestaltnings PM passage över västkustbanan” kompletterar det gestaltningsprogram som 
togs fram 2015 för hela projektet södra infarten. Då gestaltningsprogrammet togs fram hade beslut 
inte fattats om hur södra infarten skulle korsa västkustbanan. Detta gestaltnings-PM kompletterar 
det framtagna gestaltningsprogrammet och beskriver gestaltningsfrågor för passage över 
västkustbanan. Rubriksättningen är identisk med framtaget gestaltningsprogram för att läsaren  lätt 
ska kunna hitta bakomliggande information.  

 Uppdragsbeskrivning 
2.1 Projektets geografiska omfattning 

Södra infarten omfattar flera delområden. Nedan bild är en översikt. Siffrorna anger i vilket kapitel i 
gällande gestaltningsprogram respektive delområde beskrivs.  

 

Översikt projekt södra infarten 

Delområde 6.1-6.2 samt delar av  6.3 är redan byggt i etapp 1.  

Detta gestaltnings-PM beskriver det inringade delområdet 6.4; passage över Västkustbanan samt 
översiktligt genomförda förändringar i delområde 6.1-6.3.  

Delområde 6.5 är inte längre aktuellt i projekt Södra infarten då en ny fördjupad översiktsplan för 
Larsfrid och Vilhelmsfält håller på att arbetas fram. 
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2.2 Gestaltningsfrågornas omfattning 
Enligt tidigare GP, nedan är ett utdrag: 

 

 

 Landskapets förutsättningar 
Enligt tidigare GP 

 

 Värden idag 
Enligt tidigare GP 
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 Övergripande Gestaltningsmål 
Enligt tidigare GP, nedan  text och tabell är ett utdrag: 

”Övergripande gestaltningsprinciper är svåra att sammanfatta i en mening då planområdet 
inbegriper flera vägar och gator inom området med skilda förutsättningar och funktioner. Nedan 
följer några grundläggande principer som utvecklas för de enskilda områdena i kap 6”. 

Delområde 6.4 som beskrivs i detta PM utvärderas med utgångspunkt i tabellen nedan. 
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 Föreslagen gestaltning i delområden 
 

6.1-6.2 Stadens entré - Laholmsvägen och Stadens entré - södra infarten 
Området är hanterat och byggt. Projektet har frångått idén om södra infarten som en stadsmässig 
infart och entré.  

För att öka orienterbarheten och skillnaden mellan stadens olika infarter har den nya infarten istället 
utformats med ”hav och hamn” som koncept. ”Stadsmässighet” har istället förstärkts kopplat till 
entré och infart Laholmsvägen.   

Entrén till södra infarten vid väg E6 har utformats med omsorg och belysts för att bli ett tydligt 
landmärke för sträckan.  

Fackverksbelysning för funktionell vägbelysning har kompletterats med effektbelysning av stolparna. 
Den befintliga bron (väg E6) över järnvägen och Södra infarten har också försetts med 
effektbelysning. Belysningssatsningarna kommer att göra platsen till ett landmärke kvälls- och 
nattetid. Dagtid kommer det dock inte att vara en särskilt utmärkande plats. 

     

Inspirationsbilder från PM gestaltning framtaget i arbetet med bygghandling för södra infarten etapp 1. 

 

Utseende dagtid miljön kring cirkulationsplatserna vid södra infartens början, intill väg E6. 
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6.3 Längs södra infarten 
Området byggs nu. Gestaltningen har uppdaterats.  Sektion redovisad i gestaltningsprogram nedan 
som signalerar stadsmässighet, långa genomgående trädrader, planterade vallar och bara mindre 
inslag av räcken har utgått.  

 

Sektion hämtad från gällande gestaltningsprogram som under projektering och byggnation justerats till en 
enklare gestaltad vägsektion med mindre stadsmässighet. 

Det vägprojekt som växer fram nu är lite enklare med mer naturlik gestaltning. Konceptet är snarare 
”hav och hamn” än ”hav och stadsmässighet”. En lägre ängsgräsklädd vall mot järnvägen anläggs 
liksom ytor av ängsgräs med grupper av tallar. Växtkoncept med växter hämtade från havet är 
genomfört, tallar i olika form, buskar och gräs hämtade från havsnära miljöer.  

 

Inspirationsbilder hämtade från gestaltnings-PM  som togs fram i samband med projektering av etapp 1. 

Då vägen är utpekad länk för farligt gods och flera fastigheter har byggnader nära vägen behövs 
utöver räcke på ramper och broar också förstärkta räcken med hänsyn till risk. Var framgår av 
detaljplanens illustrationskartor. Räcken är en betydande del av vägsektionens gestaltning. 

 
Foton av den nybyggda ännu ej invigda, etapp 1 där väg- och broräcken finns i stor omfattning.   
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6.4 Passagen av Västkustbanan och hamnområdets entré 
Detta kapitel är det som huvudsakligen uppdaterats för vald lösning i kommande etapp 2. 

Befintligt utseende 
Ytorna på norra sidan av Västkustbanan utgörs av flack igenväxningsmark som möter ett ställverk i 
väster. På södra sidan spårområdet präglas området av Höganäsbolagens byggnader, 
rangerbangården med kontaktledningar, blandskog, en gocartbana och några cisterner som skymtar 
mellan träden. Terrängen är flack med vissa skärmar med skog. Uttrycket i bebyggelsen är något 
spretig. Här möter hamnen Östra Strandens fritidshusbebyggelse i en inte helt klar gräns. 

Föreslagen utformning 

 
Översiktlig visualisering av passage över västkustbanan, vy från hamnen. 

 
ny orienterande plats i staden 
Passagen över västkustbanan byggs cirka 8 meter ovanför befintlig mark, cirka 13 meter över havet , 
och blir till en ny orienteringspunkt i området och i staden. Vägarna från kringliggande område byggs 
på bank upp mot de cirkulationsplatser som byggs på var sida om järnvägen: ”cirkulationsplats 
Hamnen” respektive ”cirkulationsplats Larsfrid”. Cirkulationsplatserna kopplas till varandra på 
samma höga höjd med ”bro över Västkustbanan”. Se detaljplanens illustrationskartor och 
visualiseringar. 
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Sammanhållen helhet där intilliggande områden förlängts 
Platsen utformas som en helhet med sammanhållen gestaltning där materialen är samma som i 
redan byggd etapp av Södra infarten. För att minska den upplevda skalan och utforma platsen för 
människan har platsen delats upp. Karaktären och nuvarande utformning av respektive anslutande 
väg har förlängts upp mot passagen. Bilden och texterna i kommande stycke förklarar. 

 

Bilden beskriver hur västkustpassagen gestaltats lika intilliggande områden: Stålverksgatan-röd, 
Hamnen/Östra stranden – blå, Larsfrid – grå, Södra infarten – grön. 
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Stålverksgatan 
Karaktäristisk dubbelradig allée förlängs. För visuell ledning anläggs allée i innerkurva upp till 
cirkulationsplats Hamnen. Befintliga lindars kondition är inte inventerad. Det kan bli aktuellt att 
ersätta befintliga träd med nya. Om så är fallet är tall föreslaget alternativ då arten väl knyter ihop 
södra infarten som helhet samt knyter väl an till utarbetat tema ”hav och hamn”. 

 

Foto allée Stålverksgatan 

Hamnen/Östra stranden 
Anslutningen från Hamnen / Östra stranden är idag lite eftersatt och bortglömd. Det som en gång 
varit öppna gräsmarker präglade av närhet till havet och strandskog av tall har växt igen med lövsly.   

Anslutningen gestaltas som öppnare rum med ängsgräs, naturlika buskage och dungar av strandskog.  

Foton från Östra stranden samt inspirationsbilder hämtade från nuvarande gestaltningsprogram 
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Larsfridsvägen 
Karaktäristisk dubbelradig alallée på var sida gc-vägen förlängs på andra sidan Svetsaregatan där den 
förstärks ytterligare i en planterad alskog som visuellt skygg mot industrimark med baksida åt detta 
håll. För visuell ledning anläggs alallée i ytterkurva hela vägen fram till cirkulationsplats Larsfrid. 

 

                                                          Foto allée Larsfridsvägen 

Södra infarten 
Vägrummets gestaltning med slänter av ängsgräs och grupper av regelbundet placerade tallar 
förlängs, avbrott görs för befintlig bullervall och yta för dagvattenhantering som behöver plats. 

 

 

Gestaltning Södra infarten, illustrationsplan respektive visualisering 
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Cirkulationsplatserna 

Cirkulationsplatserna här föreslås gestaltas med högre ambition är de vid södra infartens början, intill 
väg E6, se beskrivning i kapitel 6.1. Platserna utformas för att vara tydliga landmärken att orientera 
sig kring både dag och nattetid. Detta görs förslagsvis som ett konstprojekt ihop med 
kulturförvaltningen med lämpligt tema exempelvis hamn, hav, näringsliv, Halmstads tre hjärtan osv. 
Nedan till vänster visas exempel på en cirkulationsplatsutformning genomförd som ett konstprojekt i 
Landskrona. Alternativt genomförs en växtgestaltning som markerar platsen. Exempel på detta är 
högt gräs inarbetat i visualisering som bilden nedan till vänster visar.  

 

Cirkulationsplatserna behöver kunna hantera extremt långa transporter, exempelvis vingar till 
vindkraftverk som tas i land i hamnen. Eventuella uppstickande föremål och vegetation i 
gestaltningen behöver vara möjligt att ta bort då extremtransporter äger rum. I anslutning till 
cirkulationsplats Hamnen finns möjlighet att blicka ut och se havet, denna möjlighet ska bevakas och 
möjliggöras i detaljutformningen.  

  
*Uppställning genomförda materialval i etapp 1 som ska användas även i denna etapp: 

• Väg- och GC armaturer: Annell "Italo 1 
• Belysningsstolpar från AB Varmförzinkning 
• Vägräcke: H4 rörräcke från nordic road safety (NRS), tillverkare Fracasso. 

Gestaltning övergripande; kom ihåg till detaljprojekteringen 

• Omsorg vid utformning av slänter, slutresultatet ska vara helt täckta slänter. Anpassa 
miljöerna för att hysa sandälskande rödlistade arter vilka framgår av MKB-beskrivning.  

• Tänk igenom driftsaspekten vid projektering av ängsgräsklädda slänter. Går ytan att 
komma åt att klippa och samla upp material rationellt; med arm från väg eller driftsväg?  

• Beakta visuell effekt vid placering av träd 
• Anpassa anläggningen till omkringliggande miljöer  
• Samordna belysning, skärmar, räcken, staket och stängsel. Fortsätt med samma 

materialval eller likvärdigt som för Södra infarten etapp 1 för ett sammanhållet utseende, 
se uppställning nedan* 

• Omsorg vid övergångar mellan olika sektioner, räckestyper bullerskärmar etc. 
• Identifiera stängselbehov och där det är möjligt dölja och trolla bort upplevelsen av dem  
• Ta tillvara; spara eller flytta befintlig vegetation där det är möjligt  
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Exempel på hur broräcke samordnats med stänkskydd/ bullerskydd i vägmiljöer på bra sätt. I 
projektet kommer det att bli en utmaning att samordna räcken, bullerskärmar, belysning, staket och 
stänkskydd till en samordnad helhet. 

 

Gestaltning gång- och cykeltrafik 
Från Larsfridsvägen över till Östra stranden upprättas en för gång- och cykelvägnätet central koppling 
för staden och kommunen som kopplar öster till östra stranden. I projektet har strävan varit att 
utforma denna koppling på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt för gång- och cykeltrafik. Också 
kopplingen för gång- och cykeltrafik mot Stålverksgatan och vidare in mot 
resecentrum/stationsstaden är central och viktig för staden.  

Fordonstrafikens framkomlighet är prioriterad och gång- och cykeltrafiken separeras från 
fordonstrafiken på en separat bana som passerar under vägarna med en gc-port under 
Larsfridsvägen och en gc-port under broanslutningen. 

 

Visualisering som visar på hur GC-vägen från Larsfridsvägen tar sig under anslutande väg nära 
cirkulationsplats Larsfrid.  
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Visualisering som visar när man som cyklist kommit igenom GC-porten under Larsfridsvägen ser 
spårområdet och passagen över västkustbanan.  

Visualisering av cirkulationsplats Hamnen med GC-väg i direkt anslutning till vägbanan samt en port 
för gc-väg mot Östra stranden. 

I detta skede har största möjliga omsorg lagts på att utforma dessa med gen linjeföring, svaga 
lutningar god genomsikt. I kommande detaljprojektering är det viktigt att detta följs upp med omsorg 
om detaljerna; väl utformade slänter och murar, god och attraktiv belysning, kloka val och placering 
av skärmar, räcken, staket och stängsel. Samordningen är av största vikt för att helheten ska bli 
optimal. 
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Inspirationsbilder från PM gestaltning framtaget i arbetet med bygghandling för Södra infarten etapp 
1. Gång- och cykelpassager som utformats tryggt, med god genomsikt och attraktiv belysning.   

 

  

Gestaltning gång- och cykeltrafik; kom ihåg till detaljprojekteringen 

• Omsorg vid utformning av slänter och murar 
• God och attraktiv belysning 
• Samordna utformning och placering av skärmar, räcken, staket och stängsel.  
• Beakta genomsikt och trygghet, inga dolda hörn 
• Utformning av gångtunnlar samordnas, de ska utformas lika 
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Dagvattenfördröjning 
Gestaltning av ytor för dagvattenhantering är en viktig del av vägens utformning och 
resenärsupplevelsen. Platsen ger förutsättningar för att hantera dagvattnet. Det är viktigt att valda 
lösningar både fungerar tekniskt och gestaltningsmässigt på platsen. Nya metoder för 
dagvattenhantering kan och bör prövas.  
 
Sektionen för väg och intilliggande natur längs Södra infarten är trång. De öppna lösningar som 
föreslås i dagvattenutredningen kan behöva justeras. En samordnad projektering där släntlutningar på 
dammar och vägdiken framgår kommer att kunna svara på detta liksom om ytor för driftsvägar finns. 
 

 
    

 
 
Exempelbilder på öppna dagvattenlösningar; vägdike och damm.   

  

Gestaltning dagvattenfördröjning; kom ihåg till detaljprojekteringen 

• Alternativa dagvattenfördröjningar ska undersökas 
• Dimensionering ska ske enligt standard för Svenskt vatten 
• Teknisk standard (Halmstad kommun) ska följas som bland annat anger minsta avstånd 

till ledningar och max lutning på slänter.  
• Skötselbehov och åtkomst för skötsel ska beaktas. 
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Måluppfyllelse  
 

 

 
6.5 Larsfridsvägen och korsningen med Laholmsvägen  

Delområdet är borttaget ur projektet 

 

6.6 Gång- och cykelvägar 
GC-väg för passage av västkustbanan beskrivs i kap 6.4. Övriga gc-vägar är genomförda. 

  

Förstärka entréer – Landmärken i anslutning till cirkulationsplatser markerar platser/entréer där 
omkringliggande områdena möts; hamnen, Östra stranden, Larsfrid, spå- och järnvägsområdet längs södra 
infarten.  

Struktur för orienterbarhet – Landmärken förtydligar strukturen. 

Stadsmässighet -  Förstärkt stadsmässighet i anslutande miljöer; Stålverksgatan och Larsfridsvägen 

Tilltalande miljöer – Öppen, överblickbar och omhändertagen miljö med ängsgräsklädda slänter, 
trädrader. Buskvegetation med karaktär ”hamn och hav” för att anknyta till platsen samt där det krävs av 
driftsskäl.  

Kontakt med havet – Förstärka upplevelsen av närhet till havet genom att tillämpa växtkonceptet ”hamn 
och hav” samt genom att möjliggöra vy mot havet i anslutning till cirkulationsplats Hamnen. 

Bevara grönmiljö – Tillskapade miljöer för rödlistade sandälskande arter i anläggningens slänter.  

Synliggöra naturområden - Intilliggande miljöer bevaras och värden tas tillvara. 

Dagvatten – Dagvatten renas och fördröjs i öppna lösningar med väl gestaltade diken, ytor och dammar.  

Sammanhängande gc-vägnät  – tillgänglighet mellan industriområde, hamn och Östra stranden 

Tillgänglighet mellan väg hamn och industri  –  se ovan. 

Tillgänglighet–  godtagbara lutningar på gång och cykelvägar  

Anpassa sidoområden – Anläggningen anpassas och knyts till omgivningen. Flacka slänter med ängsgräs 
och grupper av träd. Eventuellt låga buskar där det inte går att komma åt att sköta ängsgräs. Anknyter till 
intilliggande gator.  

Långsiktiga lösningar och material – Livslängdsperspektiv på inarbetade konstruktions och 
vegetationslösningar. 

Trygghet och säkerhet - Anpassad och attraktiv belysning för att öka den upplevda tryggheten i området. 

Inkludera alla invånare – belysning i fokus, se punkten ovan. I anslutande stadsdelar arbeta med 
attraktiva platser för alla åldrar för att utveckla området mot mer mänsklig närvaro. 
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 Detaljerade gestaltningsåtgärder 
Enligt tidigare GP men kompletterat med kompensationsåtgärder som är aktuella i denna etapp, se 
nedan.  

Kompensationsåtgärder 
I planen tas sandig mark i anspråk, mark som idag finns i anslutning till industribyggnader och järnväg. 
Trots pågående igenväxning återfinns en hel del sandblottor där värdefulla naturmiljöer identifierats. I 
fältskiktet finns bland annat fältmalört, borsttåtel och sandstarr. I den östra delen, utmed rester av en 
tidigare väg är marken stenigare och floran mer trivial men där har den mycket sällsynta fjärilen 
knytlingsäckmal hittats. Mer ingående beskrivningar finns att läsa i MKB. 
 
Som kompensation för i anspråkstagen mark i föreslås slänter och grönytor i framför allt solbelysta 
lägen att utformas med sand i ytan för att tillskapa ytor som potentiellt kan komma att hysa värdefulla 
naturmiljöer. Kopplat till passagen är potentiellt nedan ytor lämpliga. Frågan behöver finnas med och 
arbetas in i kommande detaljprojektering. 
 

 
Slänter och grönytor i solbelysta lägen föreslås utformas med sand i ytan för att tillskapa ytor som 
potentiellt kan hysa värdefulla arter. Ytor markerade med orange är potentiellt lämpliga tor. 
 
För ytorna behöver också en särskild skötselplan tas fram för att säkerställa långsiktighet i de öppna 
sandiga miljöerna. En skötselplan bör inriktas på identifierade intressearter och anpassas efter dessa 
och kommunens möjligheter att sköta ytorna. 
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