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1. Inledning

1.1 Uppdraget
Ramböll Sverige AB har av Halmstads kommun fått i uppdrag att 
studera en ny infartsled söderifrån längs Västkustbanan med anslutande 
korsningar och vägavsnitt. Uppdraget ska resultera i en detaljplane-
handling. Till detaljplanen fogas ett gestaltningsprogram, d.v.s. denna 
handling.

1.2 Syfte med gestaltningsprogrammet
För resande till Halmstad utgör Laholmsvägen, i framtiden tillsammans 
med den nya Södra Infarten, viktiga entrépunkter och infartssträckor 
söderifrån till de centrala delarna av Halmstad. Halmstads kommun har 
tydligt uttalat att man eftersträvar en estetiskt tilltalande utformning där 
stor hänsyn ska tas till stads- och landskapsbild samt natur- och kultur-
miljövärden.

Ett framtagande av ett gestaltningsprogram är en metod och ett hjälp-
medel att nå dessa mål, och samtidigt ett sätt att skapa förutsättningar 
för kontinuitet och helhet i utformningen. Detta görs genom att 

ställningstaganden rörande utformning, så att en samsyn skapas. Dessa 
ställningstaganden redovisas i detta gestaltningsprogram. Programmet 
får leva med projektet, och kommer därför i viss mån förändras och 
detaljeras under projektets gång. 

Detaljplanen är indelad i två etapper relaterat till förutsättningar för 
genomförande. Gestaltningsprogrammet ska kunna fungera som 
underlag för båda etapperna. Gestaltningsprogrammet är tillämpligt i 
sin helhet för etapp 1 och efter kompletteringar på punkter som är under 
bearbetning, även för etapp 2. Därutöver ska gestaltningsprogrammet i 

statlig väginfrastruktur kopplat till väg E6.

Etapp 2

Etapp 1

Koppling bilväg

Koppling gc-väg

Hamnen

Östra stranden

Fyllinge

Teckenförklaring

SÖDRA INFARTEN

Detaljplan

Plan som visar de olika etapperna, 1 och 2.
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2. Uppdragsbeskrivning

2.1 Projektets geografiska omfattning
-

tionskarta på följande sida där berörda vägar och gator redovisas, siffer-

underkapitel. Se illustrationsplaner 1–10 för större detaljering.

6.1
Ryttarevägen och väg E6 samt ombyggnad av en signalreglerad 
korsning till cirkulationsplats, Wrangelsrondellen i korsningen  
Laholmsvägen, Larsfridsvägen och Wrangelsleden.

6.2 Ny väg Södra Infarten från bro över Fylleån förbi ny rondell i 
korsningen med väg E6.

6.3 Ny led Södra Infarten längs Västkustbanan.

6.4 Ny planskild korsning med Västkustbanan med anslutande vägar 
mot hamnen och Larsfridsvägen. Inpassning av nytt stickspår för 
hamnen. Denna del är under vidare utredning. Ingår i Dp etapp 2.

6.5 Ombyggnad av Larsfridsvägen med bl a begränsning av antal 
utfarter.

6.6
samt byggande av nya gång- och cykelvägar för att erhålla ett 
sammanhängande gång- och cykelnät. Några gång- och cykelportar 
ingår i Dp etapp 2.

2.2 Gestaltningsfrågornas omfattning

cykelportar, bilbro och vägport. Därtill kommer bearbetning av ytor 
kring gator och vägar för nivåupptagning, sikt/ säkerhetsavstånd samt 
miljöskapande åtgärder. De senare kan utgöras av bullerskydd, dammar 
för rening av dagvatten och växtbehandling samt iordningställande av 
ytor fram till angränsande fastigheter och liknande.

Växtbehandlingen består i mångt och mycket av gröna ytor i form av 

med träd och buskar. Till vägrummet kommer med nödvändighet vidare 
utrustning i form av säkerhetsräcken, skyltar, belysning m m. Även 
denna utrustning måste samordnas med övriga byggda delar för ett 
medvetet helhetsuttryck längs gatan/vägen. Dessa är de delar som ingår 
i det direkta vägrummet, det inre vägrummet. 

Vad man upplever från vägen påverkas av utblickarna från vägen mot 
det yttre vägrummet. Det kan vara utblickar mot t ex karakteristiska 
landmärken, bebyggelsemiljöerna kring vägen, samt andra element som 
exponeras mot vägen som skärmar, plank, vallar eller annat som ligger 
utanför detta projekt. 

Upplevelsen av vägen från sidan kan vidare vara något helt annat än 
från vägen och ska även den behandlas. Aspekterna ovan behandlas 
under egna delkapitel i kap 6 och kap 7.
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3. Landskapets förutsättningar idag

3.1 Landskapet/stadsbilden 
Hela planområdet, inbegripande de olika delområdena för de planerade 
väg- och gatuavsnitten samt anslutande bebyggelseområden, utgörs av 

enstaka byggnadskroppar som reser sig över resterande byggnader. 

Norr om

tvåvånings friliggande villor. Områdena ges en tydlig avgränsning av 
Laholmsvägen.

Mellan Laholmsvägen i norr och Västkustbanan i söder ligger två 
verksamhetsområden, Vilhelmsfält och Larsfrid. Marken är här 

-
råde, m m. Verksamhetsområdet har tydlig stadsmässig prägel med 
rutnätstadens struktur. 

Söder om Västkustbanan vidtar ett område med fritidshus, minigolf-
banor, m m inbäddade i strandskogen mot havet, benämnt Östra 
Stranden.

I väster angränsar planområdet till ytterligare verksamhetsområden 
för att närmare stadscentrum övergå i bostadsområden. 

I öster

E6 utgör på detta vis en tydlig gräns mellan rutnätstadens stadsmäs-
siga strama struktur och ett mer organiskt formspråk hos europaväg och 
natur- och kulturmarker i öster. Ytterliggare öster om Fylleån vidtar nya 
bostad- och verksamhetsområden.

De olika delområdena redovisas med beskrivande text och markbilder i 
kap 6. 
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4. Värden idag

4.1 Befintliga tillgångar

vilka måste tas tillvara och byggas vidare på ur ett gestaltnings-
hänseende. Framför allt utgörs dessa av:

stadsmässig struktur med 

naturligt formspråk. 

tydligt organisk formspråk vilket genom sin kontrast till den 
kringliggande staden bidrar till orienterbarhet i staden.

stora naturvärden vilka berikar både 
vistelse i det, men även utblickar mot det.

för att kunna bygga gång- och cykelvägar och plantera alléträd på 
de avsnitt där detta ännu inte anlagts.

/paradgata till staden 
vilket få andra jämförbara städer kan tävla med. 

annonslägen mot den 
planerade nya leden Södra Infarten. 

4.2 Befintliga brister/svagheter
Området som påverkas av en utbyggnad har även några brister/svagheter 
vilka måste beaktas vid gestaltning av gatu-/vägrummet. Framför allt 
utgörs dessa av:

entré /port och exponering mot väg E6 ger ett något 
spretigt uttryck. En entrépunkt är viktig för att skapa första intrycket. 

viss grad orienteringen/avståndskänslan vid färd längs vägen. 

ett något ovårdat uttryck med bl a upplagsytor samt baksidor till 
industrifastigheter.

med bullerskydd. Gestaltningen av dessa bullerskydd påverkar 
upplevelsen av väg-/gaturummet.
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5. Övergripande gestaltningsmål
Tillsammans med nya Kustvägen som byggts ut väster om Halmstad, 
och en eventuell Hamnled, kommer Södra Infarten att vara en länk från 

och Södra Infarten har olika karaktär och landskaplig förutsättning men 
liksom med arbetet med Kustvägen är ambitionsnivån hög. Halmstad 
ska med Södra Infarten få en ny entré med egen identitet och karaktär. 
Inspirationen tas från havet och stranden men inordnat i stadens struktur 
och uttryck. För att underlätta orienteringen från väg E6 är det önskvärt 
att ge Laholmsvägen och Södra Infarten olika uttryck. Laholmsvägen 
föreslås bli mer bebyggd och stadsmässig jämfört med Södra Infarten 
mer havsnära prägel.

5.1 Mål med förklarande beskrivning
Övergripande gestaltningsprinciper är svåra att sammanfatta i en 

med skilda förutsättningar och funktioner. Nedan följer några grund-
läggande principer som utvecklas för de enskilda områdena i kap 6. 

Förstärka entréer
men även Laholmsvägen och den kommande Södra Infarten. 

Struktur för 
orienterbarhet Skapa en tydligare struktur i staden för ökad orienterbarhet och trygghet.

Stadsmässighet Skapa ett stadsmässigt uttryck i gaturummen väster om väg E6 i gator som Laholmsvägen, 

Tilltalande miljöer Skapa estetiskt tilltalande miljöer som både attraherar besökare och gör att åretruntboende 
känner stolthet över sin stad.

Kontakt med havet Förstärka upplevelsen av att röra sig i miljön nära havet. 

Bevara grönmiljö Bevara och förstärka den grönmiljö som skiljer Östra Strandens kolonistugeområde från 
hamn och industri. Bevara rödlistade arter och bidra till biologisk mångfald. 

Synliggöra
naturområden

Förstärka och synliggöra Fylleåns naturområden med omgivningar. Tillresande och 
förbipasserande ska uppfatta stadens miljömedvetenhet och miljöhänsyn.

Dagvatten För att öka ekologiska och estetiska värden ska dagvatten till största möjliga mån fördröjas 
och omhändertas i närområdet via öppen dagvattenhantering.

Sammanhängande
gång- och cykelvägnät

Skapa ett attraktivt och sammanhängande gång- och cykelnät med god tillgänglighet till de 
olika stadsdelarna.

Tillgänglighet mellan 
väg, hamn och industri

Förbättra sambandet/tillgängligheten mellan transportleder, verksamhetsområden 
och hamnen.

God tillgänglighet

Anpassa
sidoområden ridåer/karaktärer etc. Inga omotiverade ytor som är svåra att sköta/”ser bortglömda ut.”

Långsiktiga lösningar 
och material

Bygga nytt med ett perspektiv av framtida långsiktiga lösningar, material och skötsel
extensiva ytor.

Trygghet och säkerhet Beakta den sociala dimensionen vid brottsförebyggande arbete. Utformas för att upplevas 
som tryggt och säkert samt för att motverka att miljön inbjuder till brott.

Inkludera alla invånare
Offentliga miljöer ska utformas utifrån ett genusperspektiv så att invånare och besökare kan 
uppleva tillhörighet och trygghet oavsett kön. Likaså ska miljöer anpassas efter barn och 
olika minoritetsgrupper.
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6. Föreslagen gestaltning i delområden
I en utbyggnad enligt planförslaget berörs gatu- och vägavsnitt enligt 
nedan. Följande redovisar gestaltningsmässigt hur de olika delarna 
föreslås lösas. 

6.1 Stadens entré – Laholmsvägen

Befintligt utseende:
Laholmsvägen utgör idag den naturliga infartsleden från öster och söder.    
Det är en stadsmässig paradgata som sträcker sig i en tydlig axel från 
väg E6 och in mot centrum. På ömse sidor gatan löper gång- och cykel-
vägar i breda gräsytor. Bebyggelsen håller ett visst avstånd till Laholm-
svägen, i synnerhet i den östra delen vilket gör att gaturummet bitvis är 

i en gräsrefug i mitten av gatan håller samman gatans uttryck och ger 
stadga och rumslighet.

Samtliga korsningar för anslutande vägar är signalreglerade. På norra 

bullerskydd.

Foto över karaktären hos Laholmsvägen. Gatan är utformad som en boulevard med 
trädrader av lind.

Trafikplatsen E6/Laholmsvägen, bild tagen mot norr med Eurostop i bakgrunden.  
Gräsbevuxna, mjuka slänter med vedartad vegetation i form av dungar i fri gruppering 
och vägledande höjdryggar.
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Laholmsvägen med väg E6. Denna omges av slagna ängsytor med 
dungar av träd och buskar. Formspråket är storskaligt och organiskt, 
och har mer av en landsvägskaraktär jämfört med Laholmsvägen. 
Vägområdet kring väg E6 har delvis uttrycket av landsväg/väg i 
landskap. Denna del smälter samman med ytorna kring Fylleån, Natura 
2000-området.

E6

Laholmsvägen

Ryttarevägen

Plan över den nya utformningen av Trafikplats Halmstad Södra på västra sidan av väg E6.

Ny cirkulationsplats

Fotomontage 
sida 16

Ny infart till 
Ryttarevägen

Eventuell anslutning

Sektion sida16

Gång- och cykelport 
läge under utredning

Två körfält
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Föreslagen utformning:

Ryttarevägen blir istället via en föreslagen cirkulationsplats som ersätter 

-
platsen på öster sida. Naturmarken mellan avfartsrampen mot söder och 

en stor roll för det första intrycket av staden. Samtidigt ska gestaltningen 
-

sen och de föreslagna kontorsbyggnaderna.

till. Det åstadkoms med ny bebyggelse, prydliga vegetationsytor och ett 
eventuellt landmärke enligt förslag på nästa uppslag.

-
mässig entrépunkt till staden. Ny högre bebyggelse föreslås i två punkter 

bildar ett slags port till staden. Väl gestaltad byggnadsarkitektur i denna 
punkt kan bidra till Halmstads identitet. Även om bebyggelsen inte står 
precis intill vägen ska den ändå upplevas som en del av gaturummet. 
Det är av stor betydelse att byggnaderna inte sluter sig mot vägen utan 
vänder sig mot den med ”aktiva framsidor”, dvs. fasader som kommuni-
cerar med gatan. Se bilder nedan.

Exempel på den typ  
av byggnader som  
kan uppföras vid  
Laholmsvägen. De  
sluter sig inte utan  
öppnar upp mot  
vägen i glasade partier.
Exemplen är tagna från 
Mölnlycke (överst) och 
Mölndal.



15

Foto – FÖRE  visande Laholmsvägen strax öster om korsningen med Ryttarvägen. Bilden tagen mot väster.

Fotomontage – EFTER visande ny föreslagen rondell i korsningen med Ryttarvägen. Lindallén möter trafikanten 
redan i den nya cirkulationsplatsen. Även ny bebyggelse föreslås i planen.

-
sen. Den föreslagna cirkulationen är stor med en diameter på över 60 
meter för att kunna bibehålla en hög kapacitet med god framkomlighet 

uttryck som en lätt välvd gräsyta med lågt buskage i mitten, eventuellt 
med någon identitetsskapande utsmyckning. Denna utformning beaktar 
även arbetarskyddet då gräset i ytterradien kan slås med slåtteram. Detta 
för att bibehålla siktlinjen längs Laholmsvägen in mot centrum, och för 
att vara lättöverskådlig för bland annat bilister som kommer med hög 

-
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naturlik prägel kring 

På cirkulationsplatsens sydvästra sida, mellan den föreslagna bebyggel-

gång- och cykelväg så det kommer inte vara en yta för vistelse. Det 

mellan gång- och cykelvägen och Laholmsvägen som får schaktas bort. 
Den föreslagna bebyggelsen ligger sannolikt lägre än Laholmsvägen 

Sektion genom Laholmsvägen strax före trafikplatsen, väster om den föreslagna cirkulations-
platsen sett mot öster. Till vänster Laholmsvägen med lindalléer och till höger föreslagen 
bebyggelse. Den streckade linjen är den befintliga vallen som tas bort. Det är viss 
höjd-skillnad mellan Laholmsvägen och den föreslagna bebyggelsen. Marken föreslås vara 
plan fram till trädraden och ytterligare några meter bakom. Ytan bakom kan utformas som 
mjukt flack slänt mot den nya bebyggelsen. Den bör planteras med grupper av träd eller 
buskar i en välskött gräsyta. 

Parkytan mellan Laholmsvägen 
och den föreslagna bebyggelsen 
bör få en enkel och tydlig  
gestaltning. Skötseln bör vara  
intesivare än den längs väg E6 
för att utgöra en stadsmässig 
kontrast. På bilden en väl-
skött gräsyta med grupper av 
uppstammade träd i London. 
Notera att en del av gräsmattan 
sköts mer extensivt, men ramas 
effektfullt in av en kortklippt 
gräsmatta.

Exempel från Örgrytevägen i Göteborg. Stora grupper av träd och buskar i en klippt 
gräsyta ger ett prydligt och lugnt intryck.

Vägmitt Laholmsvägen. Motsvarande utformning på båda sidor av vägen.
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MÅLUPPFYLLELSE
Förstärka entréer – Ny cirkulationsplats gestaltas som entré med bebyggelse och trädrader
Struktur för orienterbarhet – Stadsmässigt längs Laholmsvägen, olika identiteter på 
cirkulationsplatser dock med beaktande av arbetsskyddet.
Stadsmässighet - Bebyggelse som del av gaturum, förlängda trädrader, i rutnätstadens 
formspråk.
Tilltalande miljöer – Trädrader, variation i växtval och klippta och slagna gräsytor. 
Dagvatten – Ny dagvattendamm. 
Sammanhängande gång- och cykelvägnät - Ny gång- och cykelport, ny gång- och 
cykelsträckning söderut.
Anpassa sidoområden

God tillgänglighet – planskild korsning med god tillgänglighet för människor med 
funktionsnedsättning.
Inkludera alla invånare – För att människor ska kunna vistas i området utan att uppleva 
rädsla ersätts trång mörk gång- och cykelport med en nya luftigare bättre ljussatt port.

möjligt för att byggnaderna ska exponeras mot gatan, se sektion nedan. 
Parkytan bör få en enkel och prydlig gestaltning med exempelvis klippt 
gräs och dungar av träd eller stora buskar. Skalan bör vara större i 
detta väglandskap. Arterna kan fördelaktigt väljas för att de har vacker 
vårblomning, starka höstfärger. Gestaltningen ska vara enkel för att 
underlätta skötseln. Skötseln bör vara intensivare än vad den är närmare 
väg E6 för att utgöra en stadsmässig kontrast till motorvägens landskap. 

som visas på bilden till vänster vara ett bra alternativ, att ytan närmast 
Laholmsvägen sköts med större intensitet. Parkytan är ett bra ställe för 
någon slags identitetsskapande utsmyckning som markerar Halmstads 
entré.

I förslaget ingår även en ny cirkulationsplats på Laholmsvägen i 
korsningen med Larsfridsvägen och Wrangelsgatan, benämnd 
Wrangelsrondellen. Denna är under bearbetning i syfte att skapa en 
planskildkorsning. En separat utredning kring detta har gjorts, vilken 

typ av ringled runt centrum. Denna cirkulation är mindre än den i 
anslutning till väg E6, i ett mer småskaligt sammanhang, vilket bör 
återspeglas i gestaltningen. Den övergripande gestaltningen bör dock 
hållas samman med leden i stort medelst trädrader. Även här kan en 
identitetsskapande utsmyckning/gestaltning komma väl till pass för att 
underlätta orienteringen både på Laholmsvägen och på den nya 
“ringleden”. Även effektbelysning kan användas.

Den nya bebyggelsen  bör öppna sig mot Laholmsvägen för att bidra till stadsmässig-
heten vid entrén till staden.
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6.2 Stadens entré – Södra Infarten

Befintligt utseende:

igenväxning, ruderatmark. Längs järnvägen är den tidigare kraftled-

slagna öppna gräsytor vilka ansluter till Fylleåns trädridåer. Lite längre 
bort ligger några dammar vilka tjänar som kvävefällor. 

Väg E6 går på bank och bro över Västkustbanans dubbelspår. 

Föreslagen utformning:
Södra Infarten knyts till områdena öster om väg E6 (bl a Fyllinge och 
Kistinge) via bron över Fylleån. Vägen löper västerut på norra sidan 
Västkustbanans dubbelspår in mot hamnområdet. Nya Södra Infarten 

ett prydligt bearbetat uttryck. Kantbalken liksom ytorna under bron 
föreslås ljussättas med indirekt ljus för att miljön ska upplevas som 
trygg och säker. Ljussättningen måste göras med stor hänsyn till 
karaktären hos närliggande naturområde.

-
ning placeras på platsen, gärna så att den kan upplevas från både väg 
E6 och från Södra Infarten. Genom att placera den i någon av de stora 

Plan över den nya trafikplatsen mellan väg E6 och Södra Infarten. 

Fotomontage med 
påfartsramp, sid 20

Västkustbanan

Södra Infarten

Fotomontage 
från gång- och 
cykelväg, sid 20

Port för gång- 
och cykelväg
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estetiska utformning. En möjlig utformning skulle kunna vara att arbeta 
med gräsmarkens form, kanske som stramt formgivna kullar. Dessa kan 
då associera till dyner samtidigt som de skapar varieranden fuktförhål-
landen och varierande ståndorter för fältskiktet. 

Karaktären på området öster om väg E6 präglas av Fylleåns naturmiljö. 
Väg E6 har karaktären av en landsväg med mjuka svepande linjer. Där 
väg E6 korsar Västkustbanan går vägen på hög vägbank som övergår i 

och en gång- och cykelväg med port under järnvägen. Upplevd trygghet 
och säkerhet bör prioriteras kring porten. För att uppnå detta föreslås 

föreslås ridåer med vegetation i slänternas nedre delar, vilka ansluter till 
formspråket kring Fylleån. Formspråket föreslås organiskt med rundade 
former och en del friare planteringar vilka ansluter till naturmarkens 
uttryck. Med en naturmarksprägel kan en rimlig skötselnivå erhållas. 
Utblickar mot vattenmiljöer eftersträvas. Karaktären hos området ska 
ta sin utgångspunkt i och förstärka Natura 2000-områdets naturmiljö-
prägel. Denna entré till Halmstad föreslås framför allt ta sin utgångs-

Foto över de befintliga ytorna längs Västkustbanan samt korsningen med väg E6 och 
Fylleån.

punkt i målet at förstärka Halmstad som en stad med ekologiskt 

estetiskt tilltalande miljö i entrépunkten. Utformningen kring Fylleån 
bör vidare försöka inarbeta de naturvärden som framkommit vid na-
turvärdesinventeringen på platsen. Detta kan med fördel även göras i 
anslutning till nyanlagda dagvattendammar. Ytor med värdefull ruderat-
mark som påträffats kan i viss mån återskapas på de övre delarna av de 
höga vägslänterna/bankarna.



20  Samrådshandling 2015-08-18

Fotomontage EFTER – Området mellan Fylleån och väg E6 sett mot norr.  
Ny påfartsramp till väg E6 mot norr.

Foto FÖRE – Området mellan Fylleån och väg E6 sett mot norr. 

Fotomontage från gång- och cykelvägen öster om trafikplatsen.

MÅLUPPFYLLELSE
Förstärka entréer – En ny entré till staden skapas, förstärks med trädrader som börjar vid 
västra cirkulationen samt ett eventuellt landmärke bestående av konstnärlig utsmyckning.
Tillgänglighet mellan väg, hamn och industri – Södra Infarten ersätter Laholmsvägen som 
rekommenderad väg mot hamn och industri, blir en direktinfart från väg E6 till hamn och 
industri.
Bevara grönmiljö – Bro över Fylleån gör inte intrång i ån, naturvärdesinventeringens 
skyddsvärden inarbetas.
Synliggöra naturområden – Området utformas med utgångspunkt i att förstärka Natura 
2000-områdets naturmiljöprägel
Dagvatten – Ny dagvattendamm anläggs.
Sammanhängande gång- och cykelvägnät – Gång- och cykelväg mellan Östra Stranden och 
området öster om väg E6.Gång- och cykelport under järnvägen och Södra Infarten.
Anpassa sidoområden
God tillgänglighet - medveten utformning av gång- och cykelport med kringområde anpassade 
för alla, bl.a. barn, personer med funktionsnedsättning och synnedsatta. 
Inkludera alla invånare – Ytorna under bron ljusätts med indirekt ljus för att förbättra 
upplevelsen av trygghet på platsen.
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6.3 Längs Södra Infarten

Befintligt utseende:
Längs Västkustbanan löper idag ett område som kommunen reserverat 
för väg med sporadisk igenväxning. Bebyggelsen som kantar området 
utgörs av en- till tvåvånings verksamhets- och industrifastigheters 
baksida. En kraftledningsgata med stolpar har tidigare gått längs och 
genom området men är idag markförlagd. Längst i väster slutar det 
reserverade området i ett ställverk där bangården börjar. På andra sidan 
järnvägen mot söder vidtar strandskogen med inbäddade fritidshus. 
Avståndet till stranden är relativt litet. På två ställen genomkorsas 

Ryttarevägen och Västervallvägen.

Föreslagen utformning:
Södra Infarten föreslås gå i det reserverade området längs Västkustba-
nan. Detta med ett minsta säkerhetsavstånd från spåren, vilket på 
merparten av sträckan är ca 15 m. Skötseln av den remsa som uppstår 
måste beaktas vid slutlig utformning.

vägen. Konceptet för gestaltningen på sträckan är ett uttryck i växtval 
och utformning som förstärker känslan av Halmstad som en stad vid 
kusten och stranden.

Karaktären längs Södra Infarten bör ges en så stadsmässig och 
vårdad prägel som möjligt. Detta för att balansera de ganska strukturlösa 
omgivningarna med spårområde, ställverk, slänter osv. Uttrycket tar 
inspiration från närheten till havet men ska samtidigt ha en stadsmässigt 
ordnad prägel. Vägen utformas som en gata eller grunda dikesmarke-
ringar och begränsat med kantsten. Ett tydligt gaturum ska skapas så 

verksamhetsområde.

En rad med träd föreslås mot verksamhetsområdet i norr. Trädraden 

Foto över ytorna längs Västkustbanan, taget mot öster. Kraftledningsgatan är idag 
markförlagda. Västkustbanans kontaktledningsstolpar syns till höger.
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möjligt. Speciellt bör bevarandevärd miljö sparas/gynnas med natur-
värden framkomna vid naturvårdsinventeringen. Detta gäller främst 
ruderatmark i anslutning till bangården. Om möjligt kan sådan torrare 

Vidare planteras små dungar mellan väg och järnväg för att bryta den 
annars lite ensartade sträckningen och ge den lite rytm. Hänsyn måste 
då tas till järnvägssäkerheten och dess kraftledningsstolpar. 

Järnvägens stickspår mot Larsfrid och Vilhelmsfält tas bort. Ett nytt 
stickspår, Hamnspåret, planeras att byggas ut mot hamnen enligt 
detaljplan för hamnen. I Dp etapp 2 kommer ny planskild anslutning 
med Södra Infarten att ingå. En parallell gång- och cykelväg föreslås 
från Larsfridsvägen till Västervallsvägen. Högspänningsledningen 
(som syns på bilden på föregående sida) har markförlagts idag. 

Utsnittet ur illustrationskartan visar Södra Infarten mellan underfarten under järnvägen 
till trafikplatsen vid väg E6. Södra Infarten går parallellt med Västkustbanan, med en 
grön zon däremellan på ca 15 m.
En rad med träd föreslås mot verksamhetsområdet. I fastighetsgränsen mot  
verksamhetsområdet kan en halvtransparent grön skärm anordnas.
Mellan järnvägen och fritidshusområdet Östra Stranden kompletteras med en  
bullervallen.

Flygbild över Östra Stranden bild tagen mot väster med havet uppe till vänster och med 
Västkustbanan nere till höger. Området är småskaligt och lummigt med små stugor och  
strandskog.

Sektion vid 
Svanen

Sektion vid 
Väret

Dagvattenmagasin för 
fördröjning av dagvatten 
ska anläggas
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Foto FÖRE – visande plats för Södra Infarten. Bilden tagen mot väster.

Fotomontage EFTER – visande Södra Infarten.Beroende på vald hastighet längs sträckan kan vägräcket eventuellt 
tas bort.

Västkustbanan
Södra Infarten
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Principsektion i en trång passage förbi området Svanen. Vallen kan här konstrueras 
med en stödmur mot bebyggelsen för att få plats. Med denna utformning får vallen en 
sammanhållen utformning. Skala 1:100.

Principsektion genom bullervall. Slänten mot järnvägen (vänster i bild) har en släntlut-
ning på 1:2 och planteras helt med buskar, medan slänten mot Östra Stranden (höger 
i bild) har en varierande släntlutning och planteras mer sparsamt och luftigt med både 
buskar och träd. Skala 1:100.

Bullerskydd

Söder om Västkustbanan mot Östra Stranden byggs bullerskyddsvallar i 
form av inre ”dyner”. De placeras så nära järnvägsspåret som är tillåtet 
(4 m) för att bli så effektiva som möjligt. Tolv stugor som står närmast 

att ge plats åt vallen. Vallens sida mot järnvägen har en lutning på 1:2 
och planteras helt med buskar. Avsikten med den branta lutningen mot 

Lutningen varierar så att vallen får en böljande form och för att inte 
upplevas alltför mycket som en bullervall. 
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Exempel på hur vallens sida mot fritidshusområdena kan se ut med solitära träd och buskar. 
Bild från området Svanen på Östra Stranden.

Sektion vid Väret. Banvallen ligger till vänster och fritidshusområdet till höger. Den befintliga 
bullervallen är streckad. Genom att anpassa släntlutningen på den nya bullervallen ansluts den 
på ett naturligt sätt till den befintliga vallen så att inga ”knyckigheter” uppstår. Skala 1:200. 
I vägen med bevarandevärd vegetation kan bullerskärm placeras på krönet av befintlig vall så 
att motsvarande bullerdämpning uppnås.

Sektion som visar Södra Infarten i förhållande till verksamhetsområde till vänster, 
 Västkustbanan strax till höger samt bullerskydd och fritidshusområdet längst till höger.

0 5 10 m

Södra Infarten
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På sidan mot bebyggelsen planteras vallen mer sparsamt med både 

mån det går, som en ridå mot vallen och järnvägen. Även Västervalls 
koloniområde norr om Södra Infarten skyddas med en bullervall. 
Den regeleras i en annan detaljplan, men samma principer gäller för 
utformningen.

Vid broarna över Ryttarevägen och Västervallvägen binds 
bullerskyddsvallarna ihop med en bullerskärm som ansluter till vallarna. 
Skärmen glasas så att tågpassagerare och i viss mån bilister kan få en 
glimt mot Östra Stranden och havet. Detta så att bron inte upplevs så 

Exempel på hur bullerskyddet över broarna kan se ut. Risk för sprättande 
stenar från järnvägsvallen gör att glas inte används ända ner, utan utformas 
med en tålig betongsockel  Glaset kommer att passeras i relativt hög  
hastighet, så glassektionerna bör vara långa för att bullerskyddet inte ska 
upplevas plottrigt. En smäcker utformning av stolparna utan genomgående  
överliggare så som på bilden är att föredra.

I fastighetsgränsen mot verksam-
hetsområdet anordnas en grön 
skärm med klätterväxter (självklätt-
rande vin, kaprifol, murgröna) på en 
träkonstruktion (se vidstående bild), 
eventuellt i kombination med nätat 
industristängsel.
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Växter

Växtarter väljs som associerar till stranden och havet. På så vis annon-
sera närheten till havet och Östra Stranden från Södra Infarten och 
Västkustbanan. Detta bidrar till att Halmstad i ännu högra grad uppfattas 
som en kust- och sommarstad. Marken är sandig och torr och läget 
vid havet är blåsigt och utsatt. Genom att välja arter efter biotopen på 
platsen underlättas etablering och skötselnivån kan hållas nere. Man 
erhåller även ett tydligt och lugnt uttryck med få väl valda komponenter 
som samtliga understryker och förstärker detta uttryck.

Exempel på växter som karakteriserar hav. Till vänster uppifrån, havtorn, vresros och 
strandråg. Till höger svarttall, ett träd som har goda möjligheter att få bra utveckling i 
den sandiga och utsatta miljön.

Exempel på befintlig vegetation på Östra Stranden, strandskog med tall och sanddynerna med 
strandråg.
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Ovanstående bilder är exempel på utsmyckning längs andra vägar, och får väcka tan-
ken till vad som är möjligt längs Södra Infarten. Överst: Monica Goras ljusskulpturer 
markerar entrén till Östersund från väg E14. Till vänster: Bengt Lindströms 30 m höga 
Y på vägen mot Midlanda Flygplats i Västernorrland (där Y är länsbokstav). Till höger: 
Anthony Gormleys Angel of the North intill motorvägen utanför Newcastle, England. 

Landmärken för orientering
Södra Infarten blir en 2 km lång och relativt rak vägsträcka i ett något 
ensartat vägrum, järnvägen med sina rytmiska kraftledningsstolpar, 
långa bullerskyddsvallar, industriområdet med få landmärken och idag 
många fastigheters baksidor. Även trädraden löper med längs hela 
vägen. Sträckan kan fördelaktigt brytas upp med händelser och land-
märken. För den som färdas i 70 km/h tar det runt 2 min att avverka 
sträckan. Tre strategiskt placerade ”händelser” kan bli ett lagom antal 
att ta in och hålla isär. Det kan ske i form av t.ex. ett tredelat konstverk, 
ljusskulpturer eller någon annan form av LandArt. Intentionen är att de 
ska ge Södra Infarten identitet och en unik karaktär.
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123

1. Placering vid den nya cirkulationsplatsen i siktlinje med trafikanter som svänger av väg E6, och de som 
kommer både väster och österifrån.

2. Möjlig placering i ett idag obebyggt naturmarksområde. Trädraden kan ta ett steg bakåt för att öppna 
upp vägrummet. Befintlig vegetation kan utgöra en fondvägg mot industriområdet. 

3. Alternativa placeringar när vägen går planskilt med järnvägen där Larsfridsvägen ansluter till Södra 
Infarten. Strategiska placeringar så att det blir ett landmärke för Södra Infarten, infarten till hamnen, och 
på den framtida ringleden. Läge oklart pga att planskildhetens utformning ej bestämts.

Förslag på placeringar av landmärken/händelser:
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MÅLUPPFYLLELSE
Förstärka entréer – Gestaltningen av Södra Infarten gör den till en stadsinfart och inte bara en 
industriinfart.
Struktur för orienterbarhet – Strategiskt placerade landmärken skapar identitet och 
orienterbarhet.
Stadsmässighet – Södra Infarten utformas som en stadsgata med trädrader och omgivande 

Tilltalande miljöer – Trädrad, välskötta sidoområden och stadsmässig utformning blir en 
tilltalande helhet.
Bevara grönmiljö – Vegetationen mellan hamnen och Östra Stranden behålls och förstärks. 
Bullervallen följer utmed stickspåret och får en mjuk rundning som ramar in koloniområdet 
och gör ett tydligt avslut mot hamnen. Rödlistade arter bevaras och kompletteras på slänter 
och vallar. 
Kontakt med havet – Bullervallen utformas efter konceptet ”inre dyn” och planteras med växter 
som karakteriserar till hav och strand.
Sammanhängande gång- och cykelvägnät – Gång- och cykelvägen längs Larsfridsvägen 
fortsätter planskilt med järnvägen och vidare mot Östra Stranden. 
Inkludera alla invånare – Underfart under järnvägen gör att passagen upplevs som trygg 
och säker.
Långsiktiga lösningar och material – Växter väljs som klarar den torra och blåsiga miljön.
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6.4 Passagen av Västkustbanan och hamnområdets entré
Detta kapitel under bearbetning med utredning av alternativ! 

Denna passage av järnvägen kommer ingå i Dp etapp 2.’ Passagen är 

och under. Text nedan skall uppfattas som en ambitionsnivå för lösning i 
kommande etapp 2.

Befintligt utseende:

-
mark 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 

Uttrycket i bebyggelsen är något spretig. Här möter hamnen Östra 
Strandens fritidshusbebyggelse i en inte helt klar gräns. 

Föreslagen utformning:
Oberoende på om passagen kommer att vara underliggande eller över-
gående vid Västkustbanan ansluts Larsfridsvägen mot Södra Infarten. 

-
terna här kan välja att svänga av antingen till centrala staden eller till 
hamnen. Hela platsen med under- eller överfart och anslutande vägar 
föreslås gestaltningsmässigt hanteras som ett stort rum, se exempel inom 
prickad markering i planutsnitt på nästa sida. 

Utformningen av den planskilda över- eller underfarten är mycket viktig 
för upplevelsen av platsen. Även kringområden med släntbehandling 
och planteringar m m är av största betydelse. Om underfart beslutas 
föreslås en öppen luftig brokonstruktion utan hörn och skymda platser. 
Bron/porten bör vara väl upplyst nattetid, och belysningen bör anpas-

kontraster. Längs leden föreslås vidare gång- och cykelväg på en del av 
sträckan samt en trädrad. Träden placeras i släntkrönet för att få en jämn 
linje. De brantare slänterna planteras med lägre buskar, i vilka även be-

med gräs och fria grupperingar av vegetation för en parkmässig prägel.

Foto över ytorna längs Västkustbanan, ställverket och delar av bangården.  
Kraftledningsgatan centralt i bild är idag markförlagd.
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MÅLUPPFYLLELSE
Struktur för orienterbarhet – Landmärke i anslutning till planskildheten markerar platsen. 
Stadsmässighet – Slagna gräsytor med grupper av träd, luftig och urban utformning med god 
belysning.
Tilltalande miljöer – Öppen och luftig konstruktion med mjuka grässlänter. 
Dagvatten – Dammar för dagvattenhantering. 
Bevara grönmiljö 
Tillgänglighet mellan verksamhetsområde, hamn och Östra Hamnen – Planskild och sober 
passage vid järnväg till hamnen.
Sammanhängande gång- och cykelvägnät – Planskild gång- och cykelvägförbinder mellan 
hamnen och Larsfridsvägen.
Anpassa sidoområden – Flacka öppna slänter med grupper av träd. Låga buskar i de slänter 
som måste vara branta.
God tillgänglighet – Gång- och cykelväg med små höjdskillnader/låga lutningar.
Trygghet och säkerhet – Belysning i planskildhet, anpassad till fotgängare och cyklister.  
Ökar den upplevda tryggheten i området. 

Några dammar för dagvattenhantering läggs i dessa parkmässiga områ-
den. Vid underfart måste grundvattnet sänkas så att vattennivån hamnar 

en problematik med höga järnhalter och järnutfällning, som hanteras 
genom att specialkonstruera dammarna så att vattnet luftas och järnoxi-

2006-05-16). Dammarna gestaltas så att den tekniska lösningen även 
blir estetiskt tilltalande och en tillgång för miljön.

avskärmning mot hamnområdet, bland annat en grupp högväxta tallar. 
Även avskärmningen i form av en ca 50 m bred vegetationsridå mellan 
hamnen och Östra Stranden behålls och förstärks. Infarten till hamnen 
med anslutning mot Östra Stranden ges en tydlig och rak utforming. 

Ett nytt stickspår anläggs på den södra sidan. Spåret föreslås vara nog 
långt för att ett halvt tågset ska kunna växlas ut från bangården ner till 
hamnen.
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Den befintlig alallén längs Larsfridsvägen.

6.5 Larsfridsvägen och korsningen med Laholmsvägen

Befintligt utseende:
Idag avgränsas Larsfridsvägen på östra sidan av en alallé vilken effekt-
fullt inramar en gång- och cykelväg. Alallén är delvis i dålig kondition. 
På västra sidan övergår de hårdgjorda asfaltytorna i förgårdsmarken utan 
tydlig gräns. Bakom förgårdsmarken ligger verksamhetsbebyggelse i 
en till två våningar. Kvarteret är väl sammanhållet byggnadsmässigt där 
husfasaderna livar. Gaturummet däremot saknar kontur och stadga.

Föreslagen utformning:
Förslaget kopplar samman Larsfridsvägen med den nya Södra Infarten, 
så att Larsfridsvägen får en ny roll som del av en slags ringled runt 
centrum tillsammans med Wrangelsgatan, Järnvägsleden, och på sikt 
även den eventuella Hamnleden. För att säkra framkomligheten på Lars-

och en lokalkörbana närmast fastigheterna på västra sidan. Antalet utfar-
ter begränsas på båda sidor gatan och all parkering löses inne på fastig-
herena så att ingen backning sker ut i huvudkörbanan. Huvudkörbanan 

Fält av gatsten föreslås i mittkörfältet som avskiljare och markering. 

meter breda gräsband som i förslaget skiljer huvudkörbanan från lokal-

och cykelbanan). Slutresultatet blir tre trädrader. Med trädrader på båda 
sidor lokalvägen får gatan balans. Även ny belysning anläggs. Denna 
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Nya alar längs Larsfridsvägen

Lindar längs Laholmsvägen

Pollare

Plats för ev.
karaktärskapande
landmärke

Utsnitt ur illustratonskarta över 
Larsfridsvägen. På utsnittet 
ses Larsfridsvägens föreslagna 
anslutning till  Laholmsvägen i 
en ny cirkulationsplats, Wrang-
elsrondellen, som ersätter den 
befintliga signalregleringen. 
Även Larsfridsvägens föreslagna 
förlängning mot Södra Infarten 
ses. Här redovisas utformning 
av Wrangelsrondellen som har 
vidarebearbetats och en delvis 
annan utformning finns framta-
gen, dock ej beslutat. Ny lösning 
kommer eventuellt att ingå 
detaljerat i Dp etapp 2. 

Larsfridsvägen föreslås utformas 
med en central genomfartsgata. 
Den lokala trafiken hanteras 
genom att en lokalkörbana och 
parkering sker på fastighets-
mark. Det reducerade antalet 
utfarter på genomfartsgatan 
innebär bättre framkomlighet. 
Gång- och cykelvägen går som 
tidigare separat på gatans östra 
sida.

Den befintliga alallén måste 
med denna utformning tas bort, 
men föreslås ersättas med tre 
nya trädrader som avgränsar 
de olika stråken från varandra. 
Den nya gatuutfomningen ger 
Larsfridsvägen ett tydligare 
gaturum.

Sektion på 
sida 36

Foto nästa sida

Laholmsvägen

La
rs

fr
id

sv
äg

en

Södra Infarten
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Befintligt utseende på Larsfridsvägen. Förgårdsmarken framför verksamheterna till 
vänster i bild flyter idag konturlöst över i gatumark.

MÅLUPPFYLLELSE
Struktur för orienterbarhet – Ny alallé ersätter den gamla, trädraderna delar upp de olika 
funktionerna – lokalgata, huvudgata, gång- och cykelväg.
Stadsmässighet - Träd i prydliga gräsytor, gatstensytor avdelar körytor. Balans i gaturummet. 
Tilltalande miljöer – Nya trädrader och ny belysning skänker gatan en tilltalande skala.
Tillgänglighet mellan väg, hamn och industri – Larsfridsvägen förlängs ner till Södra Infarten 
och därmed till planskildheten med järnvägen vilket binder den samman med hamnen och 
industriområdet. Gatan blir en del i en slags ringväg om Hamnleden byggs.
Sammanhängande gång- och cykelvägnät – Gång- och cykelvägen ligger kvar i nästan samma 
sträckning och kopplas till gång- och cykelvägen vid Södra Infarten.
Anpassa sidoområden – Backning sker inte längre ut på Larsfridsvägen, parkering på fastig-
hetsmark, grönremsor skiljer den genomgående huvudvägen från övriga körytor. 
Trygghet och säkerhet – Ny belysning längs gatan och gång- och cykelvägen.

Sektion genom den omgestaltade Larsfridsvägen i skala 1:250. Vägen delas upp i en lo-
kalgata och en huvudgata. En trädrad tillkommer till vänster i bild. Den befintliga  allén 
måste tas bort för att göra plats till förändringarna, men ersätts med två trädrader i 
nytt läge. Eventuellt kan gräsytorna skålas för att kunna ta hand om dagvatten. Detta 
förutsätter att träden är anpassade för en blöt ståndort, t.ex. som den befintliga alen.

Huvudkörbana; mittenfältet 
är bitvis stensatt eller används 
för vänstersvängfält.

Lokalkörbana med parkering 
på fastighetsmark.

Gång- 
och 
cykelväg

Fastighetsmark
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6.6 Gång- och cykelvägar

Befintligt utseende:

på båda sidor av väg E6. 

Föreslagen utformning:

gång- och cykelvägar samt att några nya gång- och cykelvägar anläggs 
för att erhålla ett sammanhängande gång- och cykelnät. I denna utbygg-

Laholmsvägen och dels en under Södra Infarten öster om väg E6.

Gestaltningsmässigt ska gång- och cykelvägarna upplevas gröna, att-
raktiva och trygga. De bör anläggas utan direkta bankar och skärningar 

slänter och lutningar på max fem procent, liksom öppenhet för god sikt 
och upplevd trygghet. Vegetationsridåer och solitärer placeras för att 
dämpa vinden i utsatta lägen och lägre buskage planteras där brantare 
slänter krävs för nivåupptagning. Längs gång- och cykevägarna bör god 
belysning eftersträvas.

Stor omsorg bör läggas vid utformning av de nya gång- och cykelpor-
tarna. För upplevd trygghet och säkerhet bör de få en öppen utformning 
utan skymda hörn. Belysningen bör vara indirekt och tunneln bör målas 
ljus eller kaklas så att ljuset från belysningen sprids effektivt. Vid 
belysning av porten måste helheten beaktas, så att ljuset utanför och 
inuti samverkar. Kontrasten mellan ljusstyrkorna bör inte vara för stor. 
Se bilder med goda exempel nedan. Se även kapitel 7.3 angående 
stödmurar och belysning.

Lägen för nya planskilda gång- och cykelpassager markerade med röda cirklar.

Gång - och cykelpassage 
under av- och påfartsramper 
tpl väg E6 och Laholmsvägen

Gång- och cykel-
passage under  
Västkustbanan och 
Södra Infarten 

Bil- samt gång 
och cykel-
passage planskilt 
med Västkustbanan
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Foto över befintliga gång- och cykelvägar i området. Här går gång- och cykelvägar 
längs Ryttarevägen under Västkustbanan ned till Östra stranden. Vägreservatet för nya 
Södra Infarten löper längs Västkustbanan hitom bron i bild. Bilden sedd mot söder.

Gräsyta mellan Fylleån och väg E6. Bilden sedd mot väster. Här låg den tidigare  
brukshundsklubben.

de inte skymmer sikt eller blir gömställen. Gång- och cykelvägen bör 
breddas till minst 5 m genom portarna för att ge gott om utrymme till 
mötande cyklister och gående. Gångbanan bör skiljas från cykelbanan 
genom porten antingen genom att höja upp gångbanan med en kantsten 
eller genom en tydlig skillnad i markbeläggningen. Gång- och cykel-
portar under ska förses med skydd mot stenskott från bil-och järnväg. 
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MÅLUPPFYLLELSE
Tilltalande miljöer – Nya gång- och cykelvägar ger större möjligheter att uppleva miljön 
kring Fylleån. Väl utformade portar.
Tillgänglighet mellan väg, hamn och industri – Lätt att cykla till hamnen med den nya 
planskildheten.
Sammanhängande gång- och cykelvägnät – Ny gång- och cykelväg vid Fylleån knyter ihop 
Östra Stranden och områdena öster om väg E6. Gång- och cykelväg längs Larsfrisdvägen 
kopplas söderut mot hamnen.
God tillgänglighet – Tre nya gång- och cykelportar; under järnvägen vid Fylleån och under 
avfartsrampen från väg E6 norrifrån vid Laholmsvägens avfart mot Andersberg. Gång- och 
cykelväg även vid planskildheten med järnvägen i förlängning av Larsfridsvägen. Lutningen på 
gång- och cykelvägar görs tillgängliga för människor med funktion- och synnedsättningar.
Trygghet och säkerhet – Portarna belyses med icke bländande ljus både i och utanför portarna. 
Gång- och cykelvägarna belyses. Flacka slänter ger öppenhet vid portar. Gång- och 
cykelvägarna följer utmed vägarna till största del.
Befrämja alla invånare – Gång och cykelvägar belyses och görs tillgängliga. 

Bild från gång- och cykelport vid Almanacksvägen i Göteborg. Porten upplevs ljus men 
bländar inte. Ljuset reflekteras i tak och väggar så tunneln upplevs som ett rum. Ytorna 
är väl bearbetade. Ingen vegetation skymmer i mynningarna och man har god sikt 
genom porten. 

Gång- och cykelport i Tornby i Linköping. Liksom i detta exempel kan även gång- och 
cykelportar vid Södra infarten utrustas med belysning som sitter infälld i taket så att 
den inte bländar och blir samtidigt vandalskyddad. De ljusa betongväggarna och den 
ljusa stensättningen på marken reflekterar ljuset och ger ett behaglig ljus. Väggarna 
rundas av i mynningarna och ger god sikt genom porten. Det finns inte heller någon 
vegetation som skymmer. Ljustemperaturen skiljer sig markant i och utanför tunneln 
vilket ger ett tydligt rum. Belysning placeras även utanför tunneln och lyser upp på 
portens entré. 
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7. Detaljerade gestaltningsåtgärder

7.1 Vegetationsytor
Vegetation kan förekomma i form av:

gräsytor

fältskikt i form av örter och lökar, (ej behandlat här)

ruderatmark, igenväxningsytor för spontana och skyddsvärda arter 
(enligt naturinventeringen).

nyplanterad vedartad vegetation i form av buskar och träd,

För att förstärka de olika vägarnas och gatornas olika karaktär av lands-
väg kontra gata eller led i stad föreslås gräs med längre klippintervall 

gator och leder. 

Nyplanterad vegetation -
serna utmed väg E6, längs Laholmsvägen, längs Larsfridsvägen, längs 
Södra Infarten, längs järnvägen mot Östra Stranden, och i samband med 
planskildheten till hamnen.

ansluter till uttrycket hos vegetationen kring Fylleån. Fria organsiska 

Längs Laholmsvägen kompletteras trädraderna med lind längs sträckan 
samt utökas till att omfatta cirkulationsplatserna med deras formspråk. 
Parkytan mellan Laholmsvägen och den föreslagna bebyggelsen 
planteras med några grupper träd eller buskar i en klippt gräsyta. 
Där är skötseln av stor betydelse för intrycket.

träd.

Längs Södra Infarten planteras en trädrad längs norra sidan leden, 
spridda klätterväxter längs spaljerade stängsel mot verksamheterna, 
och buskage samt lök i grupper mot järnvägen. 

På bullerskyddsvallen mellan Östra Stranden och Västkustbanan, samt 
mellan Södra Infarten och Västervalls koloniområde nyplanteras 
vegetation, även denna med strandkaraktär.

I samband med planskildheten till hamnen kompletteras de kraftigaste 
slänterna med några fria grupper med träd, trädrader samt låga buskar.

området kring Fylleån, längs Laholmsvägen och Larsfridsvägen, på 
Östra Stranden på bulleskyddsvallarna, samt vid entrén till hamnen.
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Även ruderatmarken i anslutning till bangården bör bevaras och 
utvecklas och inarbetas i gestaltningen.

Natura 2000-området kring Fylleån behålls intakt utan intrång eller 
åtgärder.

Laholmsvägens lindallé kompletteringsplanteras på de sträckor där 
trädrader fattas för ett sammanhållet uttryck.

Alallén längs Larsfridsvägen tas bort och ersätts med tre trädrader.

Dungarna vid infarten till hamnens område sparas som entréförstärkare 
till ett i övrigt hårdexploaterat vegetationsfattigt område. Detta 
då övriga verksamheter i nära anslutning är sådana som ställverk, 
bangård, cisterner, gamla Järnverket, upplagsområden för hamnen, osv. 
Dungarna ligger i fonden på Södra Infartens siktlinje när man passerar 

Vegetationsridån mot Östra Strandens bebyggelse behålls och förstärks.

Nivåbehandling 

med planskildheter som gång- och cykelportar, bilbroar/portar. Även 
bullervallarna måste anpassas till omgivande vegetation och bebyggelse 

sanddynernas naturliga formspråk längs stranden är detta av godo.

För att slippa erosionsproblem samt för att kunna sköta ytorna bör 
slänter ej luta mer än 1:3 för planteringsytor, och 1:5 för
gräs- och ängsytor. 

Om nivåskillnaden är större bör murar eller speciella erosionsskydd 
användas. Se vidare om stödmurar i avsnitt 7.3 Vägens/gaturummets 
utrustning.
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7.2 Vatten

Avvattning
Avvattningen bör utformas stadsmässigt. Gator med kantsten förses 
med dagvattenbrunnar alternativt används kupolsilar i grunda 
flacka dikesanvisningar, likt Laholmsvägen. Djupa och branta 
landsvägsdiken ska undvikas.

Dammar

dagvattendammar och översvämningsytor planeras för att hantera 
dagvattnet från de nya vägarna. Dammarna görs estetiskt tilltalande 
genom att utformas i naturliga, organiska former. 

botten av sand eller grus så att det är lätt att ta sig upp om man ramlat i 
vattnet. Om slänterna görs brantare än 1:6 och dammen ligger närmare 
än 300 meter från bostadsbebyggelse måste dammen av säkerhetsskäl 
förses med ett diskret staket (h=min 90 cm). Gruset bör fortsätta upp 
ovanför vattenlinjen. Då kan med fördel naturgrus i varierande fraktio-
ner användas. Några större block kan utgöra blickfång.

Plantering föreslås i både sump- och strandzon på delar av dammkanten, 
med färdiga rullar med vegetation och pluggplantor. Växterna bör väljas 
för att förstärka upplevelsen av vatten, och bidra till biologisk mångfald.

Foton visande exempel på dammar med estetiskt tilltalande utformning.
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En eventuell damm vid Väret är placerad 
där det finns en befintlig björkskog (bil-
den ovan). Om dammen skall anläggas så 
bör del av björkarna bevaras. 
Björkskogen kan med fördel gallras ut 
och göras till en ljus pelarsal (bilden till 
vänster).

För att underlätta driften och framkomlighet med underhållsfordon 
anläggs mindre grusade vägar fram till alla dammar. Dessa grusade ytor 
kan med fördel utformas för att gynna de skyddsvärda ruderatarter som 
naturvårdsinventeringen påträffat.

Dammarna bör utformas långsmala (3:1 eller längre) så att vattnet 

Vid planskild passag under järnvägen i västra delen av Södra 
Infarten kan grundvattennivån behöva sänkas. 
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7.3 Vägens/gaturummets utrustning

Bullerskydd
Bullerskydd behöver utföras som skydd för Östra Stranden söder om 
järnvägen längs Södra Infarten samt mot Västervalls kolonistugeområde.
Se avsnitt 6.3.

Räcken 
Räcken bör väljas för ett sammanhållet uttryck, för att säkerställa 
öppenhet och luftighet samt för att inta ett underordnat och lugnt 
uttryck i väg- och gaturummet. Därför föreslås enkla galvade 
rörräcken där så krävs. Räckestypen bör väljas ur samma familj 
som för broräcken. 

Stödmurar
Det behövs stödmurar på ett antal ställen, bland annat i anslutning 
till planskildheten med järnvägen. För att knyta an till Kustvägens 
gestaltning kan med fördel samma slags murar användas, se bild på 
nästa sida.

Skyltar

reklamskyltar. För samtliga skyltar gäller att antalet bör minimeras 
och placeringen bör övervägas noggrant för ett lugnt och samordnat 
uttryck samt för att ej skymma värdefulla utblickar, öppenhet under 
broar o dyl. Stolpar och stativ bör samordnas med utformningen i färg, 
material osv hos övrig utrustning. 

Inom sammanhållna områden t.ex. längs Södra Infarten och Larsfrids-

Foto visande exempel på rörräcken samt broräcken ur samma familj.
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Laholmsvägen, bör valet av skyltar ske medvetet så att området får 

området. Skyltning och fasadutformning bör ges en stadsmässig karak-
tär. Byggnader ska inte domineras av skyltar, dvs får inte upplevas som 
”skyltbärare”. Skyltning på byggnader bör ske sparsamt och vara 
placerade på byggnadens fasad. Skyltar bör inte sticka upp ovanför 

skyltar bör enhetlighet och samordning eftersträvas. Med hänsyn till 

eller ljusanordningar uppföras. Skyltpelare bör inte få uppföras. 

Belysning
Belysning kan utgöras av funktionsbelysning, miljöbelysning samt 
effektbelysning. 

För en god ljusbild med upplevd trygghet och säkerhet bör framför allt 
indirekt belysning användas. Genom att slippa bländning klarar sig ögat 
med mindre total ljusmängd. Dessutom bör objekt och miljöer kring 
gatu- och vägrummen ges en diskret belysning så man där inte upplever 
ett totalt mörker med okänt innehåll.

Funktionsbelysning – t ex gatustolpar för belysning av körbanan, bör 
samordnas med övriga staden. 

För väg E6 kan mycket väl en ljuskälla väljas med begränsad färgåter-
givning då man här inte har samma behov av att se ansiktet på dem man 
möter. 

cykel portar är färgåtergivningen av stor vikt för upplevd trygghet och 
säkerhet. Här bör en vit något varm ljustemperatur eftersträvas. 
Armaturvalet bör vara genomgående över ett större område eller stråk, 
t ex längs en gång- och cykelväg, för upplevd kontinuitet. Detta har 
även vissa underhållsfördelar.

Stödmur vid Kustvägen. Om muren som på bilden leder ner mot en gång- och cykelport 
belyses kan den bidra till en bättre ljusmiljö i rummet utanför porten. Detta genom att 
belysas med reflekterat ljus från belysningsstolparna. Personer som passerar genom 
porten får då en bättre överblick över vad som finns utanför, vilket ger en tryggare 
upplevelse.
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Belysningsstolparna föreslås få en höjd som stämmer med gaturummets 
skala och bredd, dvs smala gator ges lägre stolphöjd. Gång- och 
cykelvägarna föreslås få parkstolpar.

Vidare bör stolparna samordnas med övrig sidoutrustning som skyltar, 
papperskorgar etc med avseende på form, färg, material osv.

Miljöbelysning – speciell omsorg ska läggas vid sådana punkter som 
gång- och cykelportar, broar, mörka partier, m m. Syftet är att dessa ska 
upplevas som trygga och säkra, behagliga att röra sig genom. I detta 
projekt bör speciell miljöbelysning läggas på samtliga planskildheter 
i form av gång- och cykelportar liksom broar/portar för bilar samt vid 
passage av vissa mörka naturmarkspartier. 

Effektbelysning – gäller utropstecken som till exempel belysning av ett 
konstverk, ett träd längs vägen i ett mörkt parti, mitten av en rondell, ett 
blickfång i form av ett kyrktorn, en fasad till en välkänd byggnad, el dyl. 
Dessa punkter är ofta viktiga för orienteringen i staden och har ett visst 
symbolvärde.

I dessa sammanhang kan med fördel ljuskällor med färgat ljus användas, 
som gröntonat ljus på vegetation, blåtonat på vattenytor, rödtonat på en 
röd fasad, gultonat på en kantbalk av en bro, osv. 

I detta projektet bör speciell effektbelysning läggas på de nya cirkula-

korsningarna med väg E6. Även entrén mot hamnen eller Höganäs-
bolagen utgör viktiga orienteringspunkter vilka kan effektbelysas.

Effektbelysning av träd, Lights in Alingsås 2007.
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