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1. Inledning

Bakgrund
Halmstads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan i 
centrala Halmstad för fastigheten Österskans 1. Syftet med 
detaljplanen är att planlägga för en väl gestaltad utformning av 
Österskans i centrala Halmstad innefattande offentlig mötesplats 
samt saluhall, hotell, konferens och restaurang. På fastigheten 
planeras en hög solitär byggnad med vridningar och en varia-
tion i höjd och form sammansatt av flera volymer. Syftet är även 
att säkerställa stråket längs Nissans strand som en allmän till-
gänglig yta med fortsatt tillgång till vattnet. Planområdet ligger 
inom riksintresset för kulturmiljövården Halmstad [KN35]. 

Efter samråd av samrådshandlingen under hösten 2020 inkom 
yttrande från Länsstyrelsen som menar att det finns behov av 
en kulturmiljöutredning eftersom detaljplanen riskerar medföra 
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården Halmstad.  

En kulturmiljöutredning behövs som underlag i det fortsatta 
detaljplanarbetet som omfattar fastigheten Österskans 1.  

Uppdrag och metod
Kulturmiljöutredningens syfte är att på ett tydligt och transpa-
rent sätt beskriva förutsättningarna för kulturmiljön inom och 
omkring planområdet, med fokus på att tolka riksintresseområ-
dets uttryck –visuella och strukturella kopplingar, visuella eller 
funktionella samband. 

Planområdets generella förutsättningar avseende kulturmiljön 
beskrivs även då området i sin helhet är utpekat i kommunens 
kulturmiljöprogram och bedöms utgöra ett särskilt kulturhisto-
riskt värdefullt område i enlighet med PBL 8:13. 

Genom platsbesök, dokumentation och en analys av områdets 
karaktär och kulturhistoriska innehåll i relation till Riksintressets 
uttryck och Länsstyrelsens tolkning beskrivs förutsättningarna 
inom och utanför planområdet. 

Kulturmiljöutredningen utformas som en bilaga till den MKB 

som tas fram för detaljplanen, där utredningens innehåll också 
arbetas in. Del 1 redovisar utredningsområdets förutsättningar, 
kulturhistoriska värden samt de riksintressanta uttrycken. Del 2   
beskriver planförslagets påverkan och konsekvenser.

Avgränsningar 
Kulturmiljöutredningen utgår från ett utredningsområde som 
omfattar planområdet sett i ett större sammanhang i relation till 
omgivande kulturmiljöer samt  berört område av riksintresse för 
kulturmiljövården.  

Medverkande 
Beställare av arbetet har varit Halmstads kommun. Arbetet 
har utförts av Ramboll och Norconsult mellan våren 2021 och 
våren 2022 av bebyggelseantikvarierna Mikael Hammerman 
(uppdragsledare), Norconsult och Ebba Lundgren, Ramboll samt 
kulturmiljövetare Emy Lanemo, Norconsult.  

Rapportens upplägg 
Rapporten är indelad i en del 1 - Kulturmiljöutredning och en 
del 2 - Konsekvensbedömning. 

Del 1 inleds omfattar en karaktärsanalys och en kulturmiljöa-
nalys. Ett urval av siktlinjer och vyer som ges på olika platser 
i staden beskrivs i text, karta och bilder. Kulturmiljöanalysen 
innehåller en analys av de kulturhistoriska sammanhang som är 
synliga och läsbara inom området samt en fördjupad analys av 
riksintresset Halmstad [KN35]. Därefter följer en sammanfattande 
kulturhistorisk värdering. Planområdets känslighet och tålighet 
analyseras i förhållande till riksintresset och den övergripande 
stadsbilden.  

Del 2 innehåller bedömningsgrunder för konsekvensbedöm-
ningen, en sammanfattad beskrivning av planförslaget samt en 
konsekvensbedömning för detaljplanens påverkan på kulturmil-
jön inom planområdet samt i relation till stadsmiljön. 
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2. Förutsättningar

Planeringsförutsättningar

Gällande översiktsplan
Halmstads kommuns översiktsplan Framtidsplan 2030 antogs 
år 2015. Där pekas marken för planområdet ut som centrumut-
veckling.  

Den framtida centrumutvecklingen beskrivs på följande sätt: 
”Det som idag benämns stadskärnan kommer på sikt att utvid-
gas och ett större område ska ingå i vad som räknas till centrum. 
Centrum växer norr-, söder- och österut. Vidgningen åt öster 
innebär att resecentrum blir en del av centrum samt att delarna 
öster om Nissan kommer att ingå i vad som kallas centrum.”. 

För riksintresset Halmstad [KN35] anges i ÖP att stadens kultur-
miljövärden ska ses som en mycket viktig resurs vid förtätning 
och utveckling av staden och dess roll som regionalt centrum.

Fördjupad Översiktsplan 
Kommunen arbetar just nu med att ta fram en fördjupad över-
siktsplan för centrum. Centrumutvecklingsplanen siktar mot år 
2050 och inkluderar en översyn av stadsmiljöprogrammet för 
den historiska stadskärnan i Halmstad.  

Detaljplan
Planområdet omfattar fem gällande detaljplaner.  

För den centrala delen av planområdet gäller detaljplan 888 
för Österskans från 1993. Den gällande planen medger anlagd 
park, gata, bussterminal och kultur med kontor och handel. I 
sydväst är området planlagt som gata och park eller plantering 
enligt stadsplanekarta 662 för Kv Jordvallen mm från 1979. För 
planområdet gäller även P92 från 1941, stadsplanekarta P238 
från 1950 och detaljplan 986 för Kv Järnet, nytt huvudbibliotek 
från 2002. Ingen av planerna har någon genomförandetid kvar. 
I gällande detaljplan är berörda fastigheter planlagda för bl. a 
bussterminal vilket medför att planändring krävs. 

Tidigare kunskapsunderlag och ställningstaganden 

Kulturmiljöprogram Halmstad stad 
I Halmstads kulturmiljöprogram från 2019 hör planområdet till 
området 3.1 Stenstaden. De kulturvärden som pekas ut som 
särskilt värdefulla att beakta i området är:  

• Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsens individuella 
karaktär, volym, detaljer och material. 

• Äldre bebyggelse och miljöer på innergårdarna. 
• Stadsplanens rutnätsmönster. 
• Trädkantade gator. 
• Trottoarbeläggning med smågatsten. 
• Parkstråk utmed Nissan. 
• Äldre inslag längs Nissan så som brofäste med stenpollare 

och kätting liksom kajkanter i natursten. 

Byggnadsinventering 
Kulturmiljö Halland genomförde år 2006 en bebyggelseinven-
tering där alla byggnader av kulturhistoriskt värde i Hallands län 
beskrevs och klassificerades. Byggnaderna värderades utifrån 
klassningen A, B och C. Där A innebär byggnad av nationellt 
intresse som kan skyddas genom plan och bygglagen, PBL 8 kap 
13§, eller som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. B innebär 
byggnad av regionalt intresse som kan skyddas genom plan 
och bygglagen, PBL 8 kap 13-14§§.. C innebär byggnad av lokalt 
intresse där varsamhet ska iakttas och karaktärsdrag beaktas ge-
nom PBL  8 kap 17 §. Runt Österskans finns flera byggnader som 
är med i inventeringen och är av kulturhistoriskt värde. 

Byggnad
Byggnadsår Arkitekt Klassning

Nolltrefem-
huset

1953 Fredrik Wet-
terqvist

A

Immanuel-
skyrkan

1900 Fritz Eckert A

Strandgatan 
22–24

1944 Fredrik Wet-
terqvist och K 
Östberg

B

Halmstads 
stadsbibliotek

2000-2006 Mette Wien-
berg och Kim 
Holst Jensen

C

Folkets hus/ 
Halmstads 
teater

1950-talet Gösta Hed-
ström

B

Strandgatan 
f.d Riksban-
ken

1900 Martin Borg-
stedt

A

Lagskydd

Plan- och Bygglagen 
Plan- och bygglagens hänsyn- och varsamhetskrav (PBL 2 kap 
6§ och 8 kap 14§ och 17§) gäller vid planering inom hela utred-
ningsområdet. Det innebär att vid planläggning och i ärenden 
om bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och in-
tresset av god helhetsverkan. Ändringar av byggnader ska alltid 
göras varsamt och deras värden och kvaliteter ska tas till vara. 
Särskilt värdefull bebyggelse eller särskilt värdefulla bebyggelse-
miljöer ska skyddas mot förvanskning.  

Riksintressen enligt 3 kap Miljöbalken 
Riksintressen för kulturmiljövården regleras enligt 3 kap 6§ Mil-
jöbalken. Ett område som pekats ut som riksintresse bedöms ha 
så stora kulturhistoriska värden att det är av vikt för hela landet. 
Riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada, om en åtgärd 
innebär påtaglig skada på de värden som ligger till grund för 
utpekandet är åtgärden inte tillåtlig enligt Miljöbalken.  
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Utredningsområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövår-
den, Halmstad [KN35].  

Motivering: Residens- och fästningsstad av medeltida ursprung, 
präglad av tidiga 1600-talets planförnyelse och det expansiva 
skedet vid 1800-talets slut då den tidstypiska Östra Förstaden 
tillkom.  

Uttryck för riksintresset: Spår av ursprungliga medeltida 
befästningssystem bestående av stadskärnans halvrunda form, 
slottet, bevarande delar av befästningarna samt parker och 
breda huvudgator utanför de gamla vallarna. Andra lämningar 
från medeltidens stad är den stora stadskyrkan från 1400-talets 
förra hälft och vissa gatusträckningar och tomtfigurer. Byggna-
der i tegel- och korsvirkeskonstruktion vilka är representativa för 
den sydskandinaviska byggnadstraditionen under förindustriell 
tid och som speglar stadens verksamheter och sociala skiktning. 
Inslag av större stenhus från 1800-talets slut. Residensstadens 
karaktärsbyggnader samt kajer och hamnanläggningar i stadens 
centrala parti. Östra Förstaden med rutnätsplan från 1884, stor-
stadsmässig stenhusbebyggelse, järnvägsstation och
framförliggande park.
 
Riksintresset sammanfaller med fem utpekade kulturmiljöer av 
särskilt värde i Kulturmiljöprogrammet för Halmstad stad (Stads-
kärnan, 2.1, 3.1, 3.2 samt 5.1). I samband med framtagandet av 
kulturmiljöprogrammet togs ett förslag till reviderad avgräns-
ning för riksintresset fram. Förslaget innebär att riksintresset 
minskas något i de södra och norra delarna, samt att ytterligare 
ett antal kvarter av Östra förstadens stenstadsbebyggelse samt 
kv Basilikan i stadskärnans västra utkant föreslås ingå i riksintres-
set. Förslaget är inte ännu hanterat av Länsstyrelsen.  

 

Karta över riksintresseområdet från Riksintressen i Linköpings kommun, 2010.

Riksintresse  för kulturmiljövården 

Teckenförklaring
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Kulturmiljölagen 
Inom planområdet finns en känd fornlämning enligt 2 kap Kul-
turmiljölagen. Det är i anslutning till Österskans nordvästra del 
som rester från de befästningsanläggningar som omgett Halm-
stad (RAÄ nr Halmstad 70:1) återfinns. En arkeologisk utredning 
har genomförts av Kulturmiljö Halland under 2019. Resultatet 
visar att det inom Kv Österskans finns lämningar från olika tids-
skeden efter en 1500-tals/1600-tals skans/ befästning belägen 
direkt öster om Nissan. Vid provschaktsgrävning påträffades och 
dokumenterades jordvalls- och träkonstruktioner, samt mur- och 
stenkantsskoningar. 

Österskans ligger inom det område som definieras som stads-
lagret i Halmstad (RAÄ nr Halmstad 44:1). Inom detta område, 
som täcker stora delar av centrala Halmstad, är det sannolikt att 
man vid grävning stöter på lämningar av bebyggelse, boplatser 
och visten från medeltid fram till nyare tid. Innan området kan 
tas i anspråk för avsett ändamål krävs att berörd del av forn-
lämning RAÄ Halmstad 44:1 med stadslager inom Österskans 
1 och Halmstad 6:31 undersöks och dokumenteras genom en 
arkeologisk undersökning.  
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3. Sammanfattad historik  

Från by till stad  
Det äldsta Halmstad växte fram ca 2 km nordost om den nuva-
rande stadskärnan i det område som idag kallas Övraby. Området 
var bebott periodvis under yngre stenålder och bronsålder. Under 
vikingatiden skedde en expansion som ledde till en stadsbildning 
och under medeltiden byggdes där en kyrka och dominikaner-
kloster. Det äldsta bevarade stadsprivilegiet för Halmstad dateras 
till 1307 och avser denna plats. Idag är kyrkoruinen det spår som 
finns kvar av denna stad.  

År 1322 utfärdades två privilegiebrev för staden Broktorp av den 
danske kungen. Staden hade etablerats under medeltiden och 
låg inom den nuvarande stadskärnan för Halmstad. 1327 hade 
Broktorp övertagit namnet Halmstad och den äldre staden fick 
bystatus och började att kallas för Övraby, den övre staden. 
Stadsförflyttningen hade flera orsaker men faktorer som spelade 

en viktig roll var ökad handel och större skepp.  

Den medeltida befästningsstaden 
Runt år 1330 anlades en befästning, vallgrav och en vall med 
stadsportar kring det halvmåneformade stadsområdet. Från 
början hade anläggningen mer funktionen av att skilja staden 
från omkringliggande land än att fungera som skydd men under 
följande årtionden ökade försvarsaspekten. Fram till sent in på 
1500-talet gjordes förstärkningar och nybyggnationer, som till 
exempel en strandmur mot Nissan. Inga av dessa anläggning-
ar finns idag bevarade ovan mark. Den tidigaste bebyggelsen 
placerades av naturliga skäl till de högre delarna av en sand-
bank vid Nissans västra strand. I de lägre västra partierna, fanns 
fuktigare områden som togs i anspråk först under 1400-talet och 
tidigt 1500-tal då staden växte. Inom stadsområdet bedrevs även 
odling och djurhållning liksom hantverk och handel. Plan över stadskärnan, karta från 1600-talet. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.

Aveleens koppastick över Halmstad 1710. Hämtad från Föreningen Gamla Halmstad.
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Under 1500-talet belägrades Halmstad av svenskarna och med 
anledning av detta lät Christian IV uppföra en ny befästning 
mellan 1598 och 1605 enligt de senaste holländska fortifikations-
principerna. En stenmur täckt med jord uppfördes runt staden 
utmed vilken sex bastioner och två så kallade katter eller högverk 
förlades. Utanför murarna grävdes en bred vallgrav som i sin tur 
skyddades av yttre vallar. I befästningen anlades fyra stadsportar, 
en i vardera väderstreck. Samtidigt byggdes även Halmstad slott 
som stod färdigt runt 1620.  

Staden innanför befästningarna förstördes nästan helt i en brand 
1619, endast kyrkan och ett par stenhus klarade sig. Efter branden 
byggdes staden upp enligt den stadsplan av modifierad renäs-
sanstyp, som fortfarande präglar Halmstads innerstad. År 1645 när 

Halmstad blev svenskt gjordes några ytterligare förbättringar av 
befästningsanläggningen. I övrigt var stadsbilden sig lik fram till 
på 1730-talet då en rasering av hela fästningsverket påbörjades.  

1800-talets planförnyelse 
Mellan år 1850–1870 sker förändringar som gör att en ny era 
inleds i Halmstads bebyggelseutveckling. Det är reformer såsom 
näringsfrihetsförordningen och kommunala självstyret som 
börjat slå igenom. Den agrara prägeln på stadskärnan avtar när 
produktion och livsmedelstillförsel från landsbygden ersätter bor-
garnas självhushåll. Logar och stall på innergårdarna ersätts med 
bostadshus i tegel. Samtidigt blir näringslivet mer bärkraftigt och 
en förmögen och inflytelserik köpmannaklass växer fram.Stadens 
befolkning växer och år 1860 är antalet invånare 3 700 personer.

Utsnitt över centrum, Ljungrens karta 1855. Hämtad från Föreningen Gamla 
Halmstad.

Centrala Halmstad, utsnitt ur Häradsekonomiska kartan 1919-1925. Karta ur 
Lantmäteriets historiska kartarkiv.

Stadsplan för Östra förstaden från 1884. Avfotograferad karta från Hallands 
Konstmuseum. 
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I Halmstad kom industrialiseringen igång under mitten av 
1800-talet och de fösta industrierna placerades i anslutning till 
Nissan då de var beroende av tillgång till vatten. När de första 
järnvägslinjerna anlades öster om Nissan på 1870- och 80-talet 
innebar det förbättrade transportmöjligheter både för persontrafik 
och industrin och bidrog till en industrietablering på nya platser. 
1881 fastställdes en ny stadsplan upprättad av P G Sundius för 
Halmstad och 1884 antogs en stadsplan för Östra Förstaden, upp-
rättad av kapten H H Krutmeijer. Denna plan byggde, likt Sundius 
plan, på ett geometriskt rutnät och var centrerad kring järnvägen. 
I de nya stadsdelarna växte hög stenstadsbebyggelse upp i regel-
bundna slutna rutnätskvarter med pampig arkitektur som vände 
sig mot gatan. Extra tydlig är denna utveckling i Östra förstaden. 

Halmstad under 1900-talet 
Urbaniseringen fortsätter i Halmstad under 1900-talet och 
människor flyttar in till stan från omlandet.  

Efter 1930 börjar boendemönstret förändras och människor i 
de högre sociala skikten flyttar ut från innerstaden, främst till 
stadsdelar i väster där nya villaområden växer fram medan de 
östra delarna blir mer utpräglade arbetarområden med högre 
andel hyreshus. 1960- och 70-talets stadsomvandling drabbade 
den gamla stadskärnan hårt genom omfattande rivningar och 
storskaliga nybyggen, som till exempel parkeringshus och varu-
hus. Så småningom mötte detta storskaliga byggande motstånd 
och kvaliteter och värden i äldre bebyggelse började allt oftare 
ses som en tillgång. Arkitektur och stadsplanering återfick därefter 
vissa traditionella drag samt historiserande inslag. 

Centrala Halmstad, utsnitt är Ekonomiska kartan 1969.  Karta ur Lantmäteriets 
historiska kartarkiv.

Halmstad på 1890-talet. Vy från torntrapporna på Galgberget. Fotograf Swens-
son S W. Källa: Hallands konstmuseum 

Flygfoto över Halmstad 1920- eller 30-tal, fotograf okänd. Källa: Hallands 
konstmuseum 

Folkets hus och Halmstad teater fotograferade under uppförandet 1953. Källa: 
Hallands konstmuseum 
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Flygfoto över Halmstad med Östra förstaden i förgrunden 1920-tal. Källa: Järnvägsmuseet
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Stadsbild och övergripande karaktär 

Den befästa stadens skala och struktur 
Halmstads stadsbild präglas än idag av den befästa stadens 
strukturer där gatunät och kvartersindelning fortfarande följer 
1600-talets planmönster. Även den sedan länge raserade stads-

muren och den befästa stadens form är en del av stadsmiljön 
då den allékantade Karl XI:s väg följer den tidigare vallgraven 
utanför stadsmuren och skapar ett öppet och grönt stråk mellan 
den äldre stadskärnan och områdena utanför. Nissan utgör fort-
farande den upplevelsemässiga avgränsningen av den gamla 

staden mot öster. Även bevarade delar av själva befästningen 
som Norre port och kasematten vid Bastionsgatan visar tydligt 
på stadens historia som befäst stad.    

Bebyggelsen inom den äldre stadskärnan håller en generellt 
låg skala, där majoriteten av bebyggelsen håller sig mellan 1–5 
våningar, och S:t Nikolai kyrka utgör den enda byggnaden som 
reser sig över den mer sammanhållna kvartersbebyggelsen. 
Den stora andelen äldre bevarade byggnader från 1600–1700- 
och 1800-talet förstärker upplevelsen av stadens tidsdjup och 
historia. 

Öster om Nissan 
På den östra sidan av Nissan, bildar Östra förstadens mer hö-
gresta stenstadskvarter en sammanhållen bebyggelsefront mot 
Nissan, där parkstråket som är beläget invid ån tonar ner den 
mer storskaliga bebyggelsen i relation till den äldre stadskärnan 
väster om Nissan genom att bebyggelsen är belägen på avstånd 
från vattnet. Östra förstadens strikta rutnätsplan binder samman 
järnvägsstationen och den centrala staden och Stationsparken 

4. Karaktärsanalys 

Den befästa stadens struktur lagd över dagens Halmstad. Utsnitt ur Halmstads 
kulturmiljöprogram.

Tydliga spår efter den befästa staden, Kasematten vid Kyrkogatan. 

Stadskärnans brokiga men sammanhållna siluett och bebyggelsefron mot Nissan och Östra förstaden.
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artikulerar riktningen från stationen in mot staden och mot 
Nissan.  

Sedan Slottsbrons tillkomst på 1950-talet utgör Viktoriagatan in-
fartsleden in till stadskärnan för de som anländer staden med bil 
från söder, via Laholmsvägen som följer den gamla landsvägens 
sträckning mot sydost. 

Stadens siluett  
Halmstads stadssiluett är tämligen lågmäld sett till stadens topo-
grafiska läge, där de centrala delarna av Halmstad upplevs som 
en sammanhängande stadsbebyggelse med en jämn siluett 
som endast bryts av där S.t Nikolaikyrkans torn skjuter upp högt 
över den kringliggande bebyggelsen. Östra förstadens något 
högre bebyggelse upplevs även den som en del av stadens 
jämna siluett, där endast enstaka högre byggnader öster om 
järnvägsstationen bryter den horisontella siluetten. Även väster 
om stadskärnan, där också topografin gör att bebyggelsen 
upplevs som högre i relation till stadskärnan, finns enstaka högre 
byggnader, även om de inte är lika höga som de byggnader 
som är belägna öster om centrum. Längst i söder, i hamnen, är 
en större silobyggnad belägen där Nissan flyter ut i havet. Den 
högre bebyggelsens relativt stora avstånd till stadskärnan gör att 
de inte riktigt blir en del av stadssiluetten utan snarare som att 
de avslutar eller avgränsar den. 

Planområdet med omgivning
Planområdet är idag till största del öppen trafikplats och utgörs 
av en asfalterad yta med busshållplatser, mellan hållplatser-
na växer ett antal träd. En låg byggnad med tegelfasad och 
grönt plåttak, tidigare nyttjad som bussterminal, är den enda 
byggnaden inom planområdet. Trafikplatsen angränsar i väster 
till parkstråket utmed Nissan. Inom planområdet ligger delar av 
Picassoparken och Kapsylparken, den förstnämnda har fått sitt 
namn efter den 8 meter höga Picassostatyn som sedan 1971 
pryder parken. Innan Slottsbron byggdes 1956 sträckte sig 
hamnen ända fram till Österbro och en tågräls löpte längs med 
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kajen. I Picassoparken finns delar av den gamla kajen, tågräls, 
brokoner och kätting från 1800-talet bevarade. Det var först 
efter Slottsbrons uppförande som ytan omdanades till ett grönt 
parkstråk.  

Österskans ligger på den plats där ett yttre försvarsverk, en rave-
lin, var belägen i 1600-talets befästningsanläggning, i Kapsylpar-
ken finns synliga spår av den gamla befästningsanläggningen 
och vallgraven kvar. Mellan de två parkerna går Österbro som 
leder till västra sidan av Nissan med den äldre stadskärnan, 
denna är fortfarande präglad av stadsplanen från 1600-talet med 
gatunätet utformad efter stadsportarna och bastionernas lägen. 
Bebyggelsen i stadskärnan är varierad vad gäller både tidsålder 
och utformning. 

Bebyggelsen närmast planområdet består av flera offentliga 
kulturbyggnader. Halmstads teater som uppfördes under 
1950-talet består av två byggnadskroppar i olika utföranden, 
det tidigare Folkets hus i uppförd i tegel med tydlig inspiration 
av industriarkitektur och den ursprungliga teaterbyggnaden 
med ljusa, slutna putsfasader. Grönytan framför teaterentrén 

benämns som Teaterparken. Utmed Fredsgatan finns också det 
så kallade Nolltrefem-huset i en mer klassicistisk stil, uppfört 
1953 som stadsbibliotek men som idag inrymmer annan kultur-
verksamhet. Söder om planområdet dominerar Östra förstadens 
1800-talets rutnätsplan med slutna kvarter med bebyggelse i 
ca 5–6 våningar. Stenhusbebyggelse från sekelskiftet dominerar 
men med betydande inslag från 1940- och 50-tal.  

Norr om planområdet och Kapsylparken ligger Stadsbiblioteket 
som invigdes 2006. Byggnaden har glasade fasader och den 
utsvängda byggnadskroppen vilar på pelare i Nissan. Stadsbibli-
oteket liksom de andra publika byggnader som är belägna kring 
Österskans är placerade i en båge runt platsen, där en medveten 
placering av bebyggelsen skett, och bebyggelsen uppförts utan-
för platsen för den tidigare befästa delen av Österport.  Planområdet sett från sydost med Picassoparken i förgrunden.

Centrala delen av planområdet sett från Nissans västra  sida.



KULTURMILJÖUTREDNING OCH KONSEK VENSBEDÖMNING | ÖSTERSKANS 1  17

Siktlinjer och vyer 
Planområdets placering i anslutning till Österbro och i det 
öppna stadsrummet invid Nissan gör att platsen är synlig i 
fonden från ett antal gator, det gäller från delar av den lätt 
svängda Brogatan samt från Fredsgatan och Strandgatan öster 
om Nissan. Planområdet är framförallt väl synligt i de breda och 
långa vyer som ges längs med kajerna på Nissans östra och väs-
tra strand, såväl sett från norr som från söder om planområdet. 
Även från stadens broar ges breda vyer över planområdet i det 
omgivande stadslandskapet. Stadslandskapet i övrigt erbjuder 
långa men avgränsade siktlinjer längs med rutnätsplanens axlar 
inom stadskärnan. Flera av de öst-västliga gatustråken avslutas i 
utblickar mot Nissan, antingen mot grönskan längs dess västra 
strand eller mot bebyggelsen på motsatt sida. Planområdet 
framträder dock inte i fonden från någon av dessa gator förutom 
från Brogatan. 

Stadskärnans generellt sett låga siluett gör att det inte endast 
är siktlinjerna längs med gatorna som är av betydelse, en högre 
volym inom planområdet kan även bli synlig som en uppstick-
ande volym över stadens taklandskap från ett flertal vyer inom 
stadskärnan och från väster om stadskärnan, ett flertal av de 
studerade siktlinjerna har valts för att fånga dessa vyer.  

Stadens topografiskt lågt belägna läge gör att den större delen 
av den centrala staden skyms sett från hamnen. Även från La-
holmsvägen, stadens huvudsakliga infart söderifrån, är det svårt 
att få en orienterade överblick över stadens siluett. Sankt Nikola-
ikyrkans spira skymtas dock tidigt över den övriga siluetten, och 
ger en anvisning om den historiska stadskärnans belägenhet. 
Från de högre belägna landskapspartierna väster om stadskär-
nan ges däremot vida vyer över stadslandskapet i sin helhet. Det 
gäller från Fogdegatans backe ned från Hallands sjukhus, från 
delar av Norra Infartsleden och från friluftsområdet Galgberget.  

Studerade siktlinjer  
I samband med framtagandet av detaljplanens samråds-
handling identifierades fem vypunkter av betydelse för det 
aktuella projektet. I samband med kulturmiljöutredningen 
har ytterligare nio relevanta siktlinjer identifierats. Dessa har 
framförallt bidragit med ytterligare vyer från olika platser längs 
med Nissan samt från längre avstånd såväl öster som väster om 
planområdet. Valet av siktlinjer har utgått från sådana platser 
i staden där eventuell bebyggelse inom planområdet kan bli 
väl synlig, samt från sådana platser i staden som har ett särskilt 
kulturhistoriskt värde för staden och riksintresset i sin helhet. 
Den planerade byggnadshöjden/volymen inom planområdet 
har varit styrande för avgränsningen av området inom vilket 
siktlinjer har identifierats. De relevanta siktlinjerna redovisas i 
bild och karta i kulturmiljöanalysen. Inför kommande konse-
kvensbedömning kommer fotomontage utifrån valda siktlinjer 
att tas fram som en del i konsekvensbedömningen.  . 
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Foto bild 10-14: Halmstads kommun.
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5. Kulturmiljöanalys

Kulturhistoriskt sammanhang 
Stadslandskapet kring planområdet har formats utifrån den 
befästa stadens utbredning, Halmstads succesiva utbyggnad 
i form av Östra förstadens rutnätsstruktur och nyttjandet av 
Nissans östra strand som hamn och sedan som parkstråk. 
Områdets historia kan på olika sätt knytas till karaktärsdrag och 
egenskaper som framträder i dagens stadsbild. Nedan beskrivs 
det huvudsakliga kulturhistoriska sammanhang som påverkat 
utredningsområdet med näromgivningar. Den kulturhistoriska 
värderingen utgår från de identifierade väsentliga kulturhistoris-
ka sammanhangen.  

Spår av den befästa staden och stadens entré  
Utredningsområdet kring Österskans har under mycket lång tid 
fungerat som entré till den äldre stadskärnan, först i form av den 
östra stadsporten som var en del av den befästningsanläggning 
som omgärdade staden. På platsen finns idag bara spår ovan 
mark kvar i Kapsylparken efter befästningsanläggningen. Att den 
del av Österskans som tidigare utgjorde en del av stadens försvar 
fortfarande inte är ianspråktagen i större utsträckning för bebyg-
gelse möjliggör fortfarande upplevelsen av den äldre stadskär-
nan på håll, och tydliggör 1600-talets stadsplan och murar.  

Innan Slottsbron invigdes 1956 var det via Österskans som var 
den naturliga vägen att ta sig till innerstaden från exempelvis 
järnvägsstationen. Sedan befästningen och den östra stads-
porten revs har platsen varit öppen och till största del fri från 
bebyggelse.  På så sätt har planområdet ända fram till idag varit 
en plats som många människor passerat i farten på sin väg in till 
innerstaden eller tåget. Detta avspeglas också i upplevelsen av 
platsen som är brokig med den f.d. bussterminalen i mitten om-
given av publika byggnader och parkstråket längs med Nissan. 

Det öppna parkstråket - 1800- och 1900-talets Halmstad 
Planområdet är placerat mellan de två stadsdelarna innerstaden, 
med spår ifrån medeltidens och 1600-talets befästa stad, samt 
Östra förstaden med sin rutnätsplan enligt 1800-talets stadspla-

neringsideal. I de bägge områdena har såväl planmönster som 
bebyggelsestruktur bibehållits, tillsammans med en stor mängd 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

Österskans både förbinder och avgränsar den äldre stadskärnan 
och Östra förstadens sammanhållna stenstadskvarter, och möj-
liggör förståelse och upplevelse av stadens succesiva utbyggnad 
och Halmstads olika årsringar.  

Parkstråket utmed Nissan och de trädkantade gatorna är också 
ett viktigt element för 1800-talets stadsplanering, och där den 
södra delen av parkstråket växte ytterligare under 1900-talet då 
hamnverksamheten försvann från kajerna i centrum. 

Under den senare halvan av 1900-talet uppfördes flera offentliga 
byggnader som Halmstads teater och Folkets hus runt om 
Österskans. Tillsammans med parkerna skapar dessa en öppen 
tillgänglig miljö för såväl stadens invånare som besökare.  

Planområdets öppna karaktär framträder tydligt - i det uppbrutna stadslanskapet mellan stadskärnan och Östra förstadens strikta rutnätsstruktur.
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Riksintresset Halmstad
Aktuellt planområde ligger inom riksintresset Halmstad [KN 35]. 
Den riksintressanta stadsmiljön är en komplex och mångfacette-
rad urban kulturmiljö med flera karaktärsskapande tidsskikt. 

Riksintressets geografiska avgränsning innefattar delar av den 
centrala staden på båda sidor om Nissan. På Nissans västra 
strand omfattar riksintresset den halvmåneformade stadskärnan, 
vilken motsvarar den befästa 1600-talsstadens historiska ut-
bredning. Söder om stadskärnan innefattas även Halmstad slott 
med spår av slottsbastionen och delar av slottsjorden med ett 
antal statliga institutionsbyggnader från 1800- och 1900-tal. Mot 
söder har en längre sträcka av Nissans västra strand innefattats. 
På den östra sidan av Nissan omfattas delar av Östra förstadens 
stenstadsbebyggelse samt järnvägsstationen, järnvägsparken 
och Tullkammarkajen.  

Riksintressanta uttryck med relevans för planområdet
Nedan görs en precisering i punktform av vilka fysiska uttryck 
med relevans för planområdet som kan kopplas till den av 
Riksantikvarieämbetet beslutade riksintressebeskrivningen. 
Preciseringen är en tolkning utifrån riksintressebeskrivningen 
och de utvecklade beskrivningarna i Halmstad kulturmiljöpro-
gram. Uttrycken för riksintresset, såsom de beskrivs i riksintres-
sebeskrivningen, återges nedan i kursiv stil. Preciseringen är en 
tolkning utifrån riksintressebeskrivningen och de utvecklade 
beskrivningarna i Halmstad kulturmiljöprogram. Den beslutade 
riksintressebeskrivningen är en kortfattad sammanställning av 
de riksintressanta värdena, och beskriver främst enskilda objekt. 
Preciseringen nedan är en tolkning av de kulturhistoriska sam-
manhang som riksintressets uttryck är del av. Det är dock läns-
styrelsen som slutligen ansvarar för uttolkningen av riksintresset.

Spår av ursprungliga medeltida befästningssystem bestående 
av stadskärnans halvrunda form, slottet, bevarande delar av 
befästningarna samt parker och breda huvudgator utanför de 
gamla vallarna. 
• Österskans som en del av den befästa staden. Synliga läm-

ningar av vall och vallgrav i Kapsylparken utgör ett viktigt 
uttryck. Strandgatans snedställda sträckning samt platsens 
öppna och oregelbundna kvartersform bidrar till läsbarhe-
ten av platsens historiska roll som den befästa stadens östra 
entré.

• Österbro, den befästa stadens östliga entré och passage 
över Nissan. Brons läge, samt bevarade brofästen och polla-
re från den äldre bron.

• Siktlinjer längs med Brogatan, en av den befästa stadens 
huvudaxlar.

• Halmstad Slott som, med sin exponerade placering ut 
mot Nissan, är ett landmärke och ett viktigt uttryck för den 
befästa residensstaden. 

Andra lämningar från medeltidens stad är den stora stadskyr-
kan från 1400-talets förra hälft och vissa gatusträckningar och 
tomtfigurer. 
• Sankt Nikolaikyrkans torn som reser sig och dominerar över 

stadskärnans taklandskap.

Byggnader i tegel- och korsvirkeskonstruktion vilka är
representativa för den sydskandinaviska byggnadstraditionen 
under förindustriell tid och som speglar stadens verksamheter 
och sociala skiktning. Inslag av större stenhus från 1800-talets 
slut. Residensstadens karaktärsbyggnader samt kajer och ham-
nanläggningar i stadens centrala parti.
• Hamnstråket längs Nissans östra sida, omvandlat till park 

vid Picassoparken och som i söder övergår i Tullkammar-
kajen. Bevarade kajkanter i huggen sten längs Nissan med 
förtöjningsringar och pollare.

• Bebyggelsens tillbakadragna läge i relation till Nissan, och 
de öppna vyerna längs med Nissans östra strand.

• Halmstad slott och Riksbanken som tydliga uttryck för 
residensstadens karaktärsbyggnader. 

Östra Förstaden med rutnätsplan från 1884, storstadsmässig 
stenhusbebyggelse, järnvägsstation och framförliggande park.
• Östra förstadens stenstadsbebyggelse, söder om planområ-

det, med sina påkostade gatufasader mot Strandgatan och 
Nissans östra strand och sin jämna och horisontella siluett.

• Riksbanken och Immanuelskyrkan i kvarteret Guldfisken 
utgör en anslående fond mot Nissan, och byggnadernas 
individuella takformer bryter delvis av mot stenstadens i 
övrigt jämna siluett. 

• Riksbanken från det sena 1800-talet, och dess påkostade 
arkitektur och exponerade läge mot Nissan är tillsammans 
med Immanuelskyrkan ett tidstypiskt uttryck för 1800-talets 
stadsbyggande.
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Riksintressets avgränsing
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Riksintressanta uttryck 
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Planområdet i förhållande till riksintresset 
Planområdet omfattar det s.k. Österskans, och ligger i ett öppet 
stadsrum i anslutning till Nissans östra strand. Platsens historiska 
funktion som den östra stadsporten och entrén till staden, samt 
den östligaste delen av befästningsanläggningen, gör att den är 
av betydelse för riksintresset. 

1. Inom planområdet i sig finns få uttryck för riksintresset. 
Strandgatans diagonala sträckning mot sydost följer unge-
färligen den södra landsvägens historiska sträckning in mot 
stadens entré och har en kontinuitet sedan åtminstone 1600-tal. 
Denna del av Strandgatan bidrar till läsbarheten av den befästa 
stadens utbredning och entréer. Strax norr om planområdet 
finns lämningar efter utanverket i ett parkstråk med uppvuxna 
lövträd, även detta bidrar till läsbarheten av den befästa stadens 
utbredning. Planområdets öppenhet och den oregelbundna 
kvartersformen som bryter av mot rutnätsplanens rätvinkliga 
struktur bidrar även, tillsammans med den direkta kontakten 
med vattnet och Österbro till en förståelse av platsens historiska 
roll som den befästa stadens östra entré.  

2. Söder om planområdet tar Östra förstadens stenstadsbe-
byggelse vid, med sina påkostade gatufasader mot Strandgatan 
och Nissans östra strand. Östra förstaden ingår som ett uttryck 
för riksintresset. Riksbanken och missionskyrkan i kvarteret Guld-
fisken utgör en anslående fond mot Nissan, och byggnadernas 
individuella takformer bryter delvis av mot stenstadens i övrigt 
jämna siluett. Riksbankshuset tillhör Residensstadens typiska 
karaktärsbyggnader från det sena 1800-talet, och dess påkostade 
arkitektur och exponerade läge mot Nissan är ett av riksintres-
sets uttryck. Stenstadens front mot vattnet och den lummiga 
järnvägsparken som öppnar upp sig mot Tullkammarkajen utgör 
i sin helhet ett tydligt uttryck för det sena 1800-talets utvidgning 
av staden öster om Nissan.  

3. Planområdets placering vid Österbros östra landfäste 
och i det öppna stadsrummet vid Nissans östra strand innebär 
att området befinner sig i mötet mellan stadskärnan och Östra 
förstaden. Från båda sidor om Nissan ges öppna vyer mot 
såväl stadskärnan som Östra förstadens bebyggelsefront mot 
Strandgatan, och kontrasten mellan stadskärnans generellt lägre 
och brokigare siluett och Östra förstadens storstadsmässiga 

stenhusbebyggelse och relativt jämna siluett är tydlig. Stadens 
utveckling från den befästa staden på Nissans västra sida till 
1800-talets expansiva skede och storstadsmässiga stadsbyggan-
de är särskilt tydligt avläsbar i denna kontrast.   

4. Planområdets öppna placering ut mot Nissan och dess 
centrala läge i staden gör att en exploatering inom planområdet 
även kan påverka övriga delar av riksintresset, beroende på ex-
ploateringens volym och gestaltning. Halmstad stadskärna med 
spår av den befästa staden och Halmstad slott med omgivande 
grönområden och statliga institutionsbyggnader utgör ett 
kärnvärde i riksintresset. Gatustrukturen, som inte är rätvinklig 
utan anpassats till de fyra stadsportarna och befästningen, är ett 
viktigt uttryck för riksintresset liksom de långa siktlinjerna längs 
med Brogatan som förband västra och östra stadsporten. Stads-
kärnans relativt låga och varierande siluett, där Sankt Nikolaikyr-
kans torn tydligt reser sig som ett landmärke över taklandskapet 
är ett viktigt uttryck för den historiska stadens karaktärsdrag. 
Slottet, som trots sin relativt lågmälda volym, framstår som ett 
landmärke tack vare sin exponerade placering ut mot Nissan är 
ytterligare ett viktigt uttryck för den befästa residensstaden. 
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Sankt Nikolaikyrkans torn höjer sig över stadskärnans i övrigt relativt låga taklandskap. Kyrkan utgör en av stadens karaktärsbyggnader, och dess dominans över den centrala stadens siluett har en lång historisk kontinuitet samtidigt som den bidrar till 
en orienterbarhet i stadslandskapet. Östra förstadens jämna och något högre siluett bildar en kontrast mot stadskärnans lägre och brokigare taklandskap. Mot Nissan kan stadskärnan på Nissans västra strand och Östra förstaden särskilt tydligt upplevas 
som två årsringar i den riksintressanta stadens framväxt.  

Östra förstadens bebyggelsefront mot Nissan

Den äldre stadskärnans lägre bebyggelse mot Nissan

Sankt Nikolaikyrkan

Slottet
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Bild 1. Österskans ligger i fonden av stadskärnans centralaxel Brogatan och dess förlängning Österbro. Ny bebyggelse på platsen kan, beroende på placering, hamna i fonden för siktlinjerna längs med Brogatan. Skala, utformning, gestaltning och pla-
cering har därför betydelse för riksintresset. Bild 2. Österbros läge, med kontinuitet från åtminstone 1600-tal, och bevarade brofästen och pollare från den äldre bron bedöms utgöra uttryck för den riksintressanta befästa staden. Bild 3. Halmstad slotts 
exponerade placering invid Nissan gör den till ett landmärke i staden och till en av residensstadens viktigaste karaktärsbyggnader. Även på den östra sidan av Nissan manifesterar sig flera byggnader ut mot vattenrummet. Bild 4. Söder om planområdet 
tar Östra förstadens stenstadsbebyggelse vid med sina slutna kvarter och relativt jämna siluett. Riksbanken och Immanuelskyrkans manifesterar sig ut mot Nissan.  

1. 2.

3. 4.
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De kulturhistoriska värden och kvaliteter som identifierats inom 
planområdet och den närmaste omgivningen, i relation till för 
platsen relevanta kulturhistoriska sammanhang beskrivs kortfat-
tat nedan. De två första kulturhistoriska sammanhangen, eller 
årsringarna, Spår av den befästa stadens form och planstruktur 
och Industrialismens Halmstad sammanfaller väl med riksintres-
sets uttryck (markerade med röd streckad ram). Det tredje kul-
turhistoriska sammanhanget Den moderna staden - folkrörelser 
och kulturliv bedöms inte utgöra delar av riksintressets uttryck, 
utan består av värden och kvaliteter som omfattas av Plan- och 
bygglagens krav på allmän hänsyn.

Spår av den befästa stadens form och planstruktur 
• Österskans som en del av den befästa staden, platsen för en 

av stadens raveliner som skyddade Österbro och Österport. 
Synliga lämningar av vall och vallgrav finns i Kapsylparken. 
Under mark finns troligtvis mycket mer lämningar, och 
utgör del av fornlämningen RAÄ Halmstad 44:1 . 

• Områdets uppbrutna planstruktur som varken infogas i 
1880-talets stadsplan eller i senare förändringar gör att för-
ståelsen och den historiska läsbarheten av platsen är tydlig 
i stadens struktur. 

• Medeltida entrépunkt - Strandgatans snedställda dragning 
i förlängningen av Österbro, som motsvarar den gamla 
landsvägen söderut har en mycket lång historisk kontinui-
tet och utgjorde fram till 1950-talet den enda passagen in i 
stadskärnan över Nissan. 

• Österskans utgör via Österbro entrén till Halmstad och 
Österport, den tidigare befästa stadens Östra port. 

Industrialismens Halmstad 
• Hamnstråket, sedermera omvandlat till Parkstråk, längs 

Nissans östra sida som växte fram under 1860- och 70-talet 
med hamnverksamhet och koppling till järnvägen. Bevara-
de kajkanter i huggen sten längs Nissan med förtöjnings-
ringar och pollare berättar tydligt om detta. Omvandlingen 
av den norra delen av hamnen till parkstråk bibehöll den 
öppna obebyggda ytan mellan Östra förstaden och Nissan 
likt den äldre stadsplanen. 

• Östra förstadens välbevarade kvartersbebyggelse i enhetlig 
skala, med bland annat Immanuels-kyrkan och f.d. Riks-
banken som tidstypiska byggnader från sekelskiftet 1900 
närmast planområdet. 

Den moderna staden - folkrörelser och kulturliv 
• Under 1900-talet  kommer flera offentliga verksamheter 

och institutioner att förläggas till kvarteren invid Österskans, 
där så väl stadsbibliotek, Folkets hus och teater gör platsen 
till en centrum för stadens kulturliv och arbetarrörelse. Då 
det nya stadsbiblioteket uppfördes i början av 2000-ta-
let fortsätter områdets karaktär präglas av detta. Så väl 
Nolltrefem-huset (gamla stadsbiblioteket) som Halmstads 
teater och f.d. Folkets hus har höga kulturhistoriska värden 
(A- respektive B-klassade i Hallandsinventeringen). 

6. Kulturhistorisk värdering 
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Siktlinjer av särskild betydelse för riksintresset 
Valet av siktlinjer har utgått från sådana platser i staden där even-
tuell bebyggelse inom planområdet kan bli väl synlig, samt från 
sådana platser i staden som har ett särskilt kulturhistoriskt värde 
för staden och riksintresset i sin helhet. Samtliga siktlinjer har 
därför viss betydelse för riksintresset och stadsmiljön i sin helhet. 
Av de studerade 14 siktlinjerna bedöms 7 vara särskilt betydelse-
fulla för riksintresset, se rödmarkerade punkter på karta. 

De vida vyer som ges från Galgbacken över stadens övergripan-
de siluett med Sankt Nikolaikyrkans dominans över taklandska-
pet (1) är viktiga för upplevelsen av den riksintressanta stadens 
karaktär och bebyggelsehierarki. Galgbacken är dessutom 
ett välbesökt friluftsområde och vyn är tillgänglig för många. 
Den lätt svängda Brogatan utgör en av den befästa stadens 
centralaxlar, och de långa siktlinjer som ges längs med gatan (3 
och 14) har betydelse för den befästa staden i sin helhet. I de 
vida vyer över stadslandskapet som ges från Nissans östra och 
västra strand (5, 8 och 12) framträder dels konstrasten mellan 
stadens två årsringar, dels flera av de byggnader som mani-
festerar sig mot Nissan, såsom Halmstad slott, Riksbanken och 
Immanuelkyrkan. Från Stortorget (13), med kontinuitet sedan 
tidigt 1600-tal som stadens viktigaste öppna rumsbildning, ges 
utblickar mot den omgivande stadens siluett. Sankt Nikolaikyr-
kan dominerar idag som den enda uppstickande solitären. 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

13
14

Vypunkter 
 

1-9  Utvalda av Norconsult

10-14  Med i planarbetet 
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7. Känslighets- och tålighetsanalys 

Känslighets- och tålighetsanalysen är en bedömning av hur 
de kulturhistoriskt värdefulla egenskaperna, företeelserna och 
karaktärsdragen kan påverkas vid åtgärder inom planområdet. 
Analysen är uppdelad på känslighet och tålighet inom själva 
planområdet och på känsligheter kopplade till planområdet i 
relation till riksintresset och staden.  

Planområdet 
Planområdet är i sig inte känsligt för ny bebyggelse, det finns 
en hög tålighet för utveckling av platsen. Dess exponerade och 
centrala läge i staden gör att känsligheten framförallt är kopplad 
till påverkan på näromgivningarna och den övriga stadens 
siluett och karaktär. Viss känslighet inom och i direkt anslutning 
till planområdet finns dock, denna beskrivs nedan. 

Den uppbrutna planstruktur som präglar platsen och den öppna 
kontakten och vyn mot Österbro och Nissan återspeglar platsens 
historiska funktion som stadens östra entré. Planområdet är 
känsligt för nybebyggelse som inordnar platsen i stenstadens 
kvartersstruktur eller som minskar de öppna utblickarna från 
Fredsgatan/Strandgatan mot Österbro, Nissan och stadskärnan. 

Strandgatans snedställda dragning mot sydost motsvarar un-
gefärligen den historiska landsvägen och är känslig mot större 
omdragningar/ avbrott som gör att den diagonala sträckningen 
med dess långa historiska kontinuitet inte kan uppfattas.  

Brofästen med stenpollare med kätting samt befintlig trappa 
och kajkanter i natursten är känsliga för flytt och utradering.  

De park- och grönstrukturer som möter planområdet i söder 
(Picassoparken) och norr (Kapsylparken) är en viktig komponent 
i stenstadens karaktärsdrag och för förståelsen av befästningens 
utbredning. Grönstrukturerna är känsliga för att minska i omfatt-
ning, för nedtagning av större lövträd eller andra åtgärder som 
minskar deras parkkaraktär.  

Området direkt söder om planområdet som sammanfaller 
med Picassoparken (f.d. hamnen) och den öppna ytan framför 
kvartersstaden och kv Guldfisken är känsligt mot åtgärder eller 
nya volymer som bryter av det längsgående park- och kajstråket 
längs med Nissan och de långa, öppna vyerna längs med 
vattnet.

Planområdet i relation till riksintresset och staden 
Planområdets läge i förlängningen av Brogatan, en av den 
befästa stadens viktigaste axlar, och vid stadens östliga entré gör 
platsen känslig för storskaliga volymer som bildar ny fond för 
siktlinjerna längs med Brogatan och som bryter mot stadskär-
nans övergripande bebyggelseskala.  

Planområdets exponerade läge mot Nissan gör att platsen är 
känslig för storskaliga eller i skala, höjd eller materialval domi-
nerande volymer som minskar läsbarheten av stadens tydliga 
årsringar eller som minskar intrycket av Östra förstadens, i jämfö-
relse, storstadsmässiga arkitektur.  

Platsens relativa öppenhet, genom att vara obebyggd gör att 
platsen är känslig för åtgärder som bryter kontakten och vyn 
mot den äldre stadskärnan från Österskans, samt den öppna vyn 
från stadskärnan mot Östra förstaden.  

Österskans roll som del av den befästa staden är ett viktigt 
uttryck, och synliga rester av befästningen, vallar och vallgrav 
men även uppvuxna träd och parkerna som omger den befästa 
stadens kanter är känsliga för åtgärder som bryter den befästa 
stadens struktur och form, och på så sätt försvårar upplevelsen 
och förståelsen av densamma. 

Östra förstadens slutna kvarter med stenstadsbebyggelse och 
dess jämna siluett bildar en tydlig årsring i stadsbilden. Östra 
förstadens bebyggelse och karaktär är känslig för ny bebyggel-
se inom planområdet som bryter stenstadens monumentala 
bebyggelsefront, med Immanuelkyrkan och f.d. Riksbanken 

som viktiga uttryck, mot Nissan och den historiska stadskärnan 
genom att vara avsevärt högre än befintlig bebyggelse. 

Parkstråket, och det tidigare hamnstråket, är viktiga uttryck för 
stadens framväxt och förändring under 1800- och  1900-talet 
med kajkanter och tydliga spå från hamnverksamheten. Parker-
nas öppenhet mot vattnet och mot Östra förstadens bebyggelse 
möjliggör utblickar mot och från den äldre stadskärnan så väl 
som långa siktlinjer längs med Nissan. Området är känsligt för ny 
bebyggelse eller åtgärder som bryter av siktlinjer längs vattnet, 
eller bryter av utblickarna över parkstråket och mot stadskärnan. 

Planområdets centrala placering i staden gör att känsligheten för 
ny bebyggelse som konkurrerar med stadskärnans landmärken 
i form av S:t Nicolai kyrka, och till viss del slottet, är mycket hög 
då inga andra högre byggnader eller anläggningar är belägna i 
stadskärnans närhet.  

Centrala Halmstads relativt jämna bebyggelsestruktur med tät 
kvartersbebyggelse mellan 1-5 våningar i stadskärnan och 5-6 
våningar i Östra förstaden ger staden en jämn och flack siluett, 
där endast S.t Nicolai kyrka bryter den jämna bebyggelsemas-
san med sitt högresta torn. Stadskärnan i sin helhet är känslig 
för ny bebyggelse som orsakar en skalförskjutning  av den 
sammanhållna siluetten. Den låga siluetten möjliggör också att 
kyrkspiran syns på långt håll i staden, och många siktlinjer och 
vyer markeras av kyrkspiran.



Del 2 - Konsekvensbedömning
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8. Konsekvensbedömning

Del 2 av kulturmiljöutredningen redogör för planförslagets 
påverkan och konsekvenser på kulturmiljön. Konsekvensbe- 
dömningen har ett särskilt fokus på påverkan av riksintresset.  
Konsekvensbedömningen utgår från den fördjupade tolkning av 
riksintressets uttryck och värden som utgör del 1 i föreliggande 
rapport.   

Konsekvensbedömningen syftar till att fungera som ett fördju-
pat kunskapsunderlag för detaljplanens miljökonsekvensbe-
dömning. 

Metod
Bedömningsgrunder
Konsekvensbedömningen utgår ifrån vilken typ av effekter den 
föreslagna åtgärden får i relation till det identifierade kulturhis-
toriska värdet. De kulturhistoriska värden och känsligheter och 
tåligheter som identifierats i framtagen kulturmiljöutredning 
utgör utgångspunkt för bedömningen. 

Med effekt menas den förändring i miljön som påverkan medför. 
En effekt kan vara både direkt och indirekt och kan bestå i såväl 
en utradering av en kulturhistoriskt värdefull lämning eller del av 
miljö, som förändrade samband eller en förändrad karaktär. En 
indirekt effekt av en åtgärd kan också vara att förutsättningarna 
för förvaltning och underhåll eller användning på sikt förändras. 
Effekter kan vara både positiva och negativa, gemensamt för 
effekter på kulturmiljö är att de påverkar läsbarheten av miljöns 
kulturhistoriska värde. 

I föreliggande konsekvensbedömning har följande bedöm-
ningskriterier använts. Samma skala används för bedömningen i 
miljökonsekvensbedömningen. 

Stor negativ effekt: uppstår när en föreslagen åtgärd medför att 
kulturmiljövärden går förlorade och den historiska läsbarheten 
försvåras kraftigt eller upphör helt. 

Måttlig negativ effekt: Uppstår när en föreslagen åtgärd medför 
att kulturmiljövärden fragmentiseras eller skadas. Värden går 
delvis förlorade så att helheten inte kan uppfattas och den histo-
riska läsbarheten reduceras. 

Liten negativ effekt: Uppstår när en föreslagen åtgärd medför att 
kulturmiljövärden som inte är betydelsebärande för kultur-
miljöns helhet och historiska samband/strukturer skadas eller 
tas bort. Den historiska läsbarheten kan även fortsättningsvis 
uppfattas. 

Försumbar eller ingen negativ effekt: Uppstår när föreslagen 
åtgärd inte påverkar identifierade kulturmiljövärden i någon 
märkbar omfattning. Den historiska läsbarheten är lika god som 
innan genomförd åtgärd. 

I kulturmiljöutredningens skala används även positiv effekt, se 
definition nedan.

Positiv effekt: Uppstår när föreslagen åtgärd medför att värde-
bärande karaktärsdrag förstärks och läsbarheten av landskapets 
utveckling förbättras. 

stor 
effekt

måttlig 
effekt

liten effekt försumbar effekt ingen effekt

stort 
miljövärde

mycket stor konse-
kvens

stor 
konsekvens

måttlig 
konsekvens

liten konsekvens ingen/
försumbar
konsekvens

måttligt 
miljövärde

stor 
konsekvens

måttlig 
konsekvens

liten konsekvens ingen/
försumbar
konsekvens

ingen/
försumbar
konsekvens

litet 
miljövärde

måttlig 
konsekvens

liten konsekvens ingen/
försumbar
konsekvens

ingen/
försumbar
konsekvens

ingen/
försumbar
konsekvens

Matris för konsekvensbedömning som används i MKB. Notera att konsekvenserna kan bli stora även vid en måttlig effekt om värdet är stort.
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Särskilda bedömningsgrunder riksintresset
I arbetet med konsekvensbedömningen har utgångspunkten 
tagits i de generella bedömningsgrunder rörande påverkan på 
riksintressen för kulturmiljövården som redovisas i Riksantikva-
rieämbetets riksintressehandbok. Bedömningsgrunderna utgår 
från fyra övergripande frågeställningar, som sedan bryts ned 
i ett antal mer precisa frågeställningar. Olika typer av åtgärder 
kan medföra att en riksintressant miljös möjligheter att tydligt 
visa ett riksintressant kulturhistoriskt sammanhang påverkas 
negativt.

Frågeställningarna utgör ett verktyg för att kartlägga och ana-
lysera arten och omfattningen av förändringen i relation till de 
värden som utgör motiv till utpekandet av ett riksintresse. 

Vad försvinner och vad tillkommer?
• Försvinner enskilda objekt, strukturer eller visuella och 

funktionella samband som har betydelse för läsbarheten av 
den riksintressanta miljön?

• Tillkommer nytillskott som påverkar kulturmiljöns skalor, 
former eller karaktärsdrag på ett sådant vis som negativt 
inverkar på läsbarheten – d.v.s. möjligheterna att förstå och 
uppleva den riksintressanta kulturhistoriska utvecklingen i 
landskapet?

Är påverkan visuell eller funktionell?
• Påverkas siktlinjer, skala, sammanhang, rumsligheter, orien-

tering eller andra aspekter av den visuella upplevelsen av 
miljön på ett sådant vis som inverkar negativt på möjlighe-
terna att förstå och uppleva den riksintressanta miljön?

• Påverkas rörelsestråk, kommunikationsleder eller andra 
funktioner och förutsättningar med betydelse för möjlighe-
ten att bruka, förvalta och röra sig inom miljön?

• Kan åtgärden innebära att tillgängligheten till miljön 
minskar, att området fragmenteras, barriärer skapas eller att 
möjligheterna att besöka miljön på annat sätt försvåras?

Är påverkan direkt eller indirekt?
• Är det troligt att åtgärden kan komma att följas av andra 

åtgärder eller särskilda anläggningar vilka i sig kan medföra 
negativa konsekvenser?

• Finns det risk för att åtgärden på sikt minskar möjligheterna 
att bruka och förvalta miljön, eller leder till en sådan ändrad 
användning av miljön att läsbarheten av det riksintressanta 
kulturhistoriska sammanhanget påverkas negativt?

Är påverkan tillfällig eller bestående?
• Innebär åtgärden att möjligheterna att förstå och uppleva 

eller bruka den riksintressanta miljön kraftigt försämras 
under en begränsad tid?

• Försvinner riksintressanta egenskaper och uttryck eller till-
kommer nytillskott som påverkar den riksintressanta miljön 
negativt?

Påtaglig skada eller ej?
Riksintressen enligt 3 kap 6§ Miljöbalken ska skyddas mot påtag-
lig skada, om en åtgärd innebär påtaglig skada på de värden som 
ligger till grund för utpekandet är åtgärden inte tillåtlig enligt 
Miljöbalken. Även om skadan inte kan anses som påtaglig ska 
särskild hänsyn till de riksintressanta värdena visas. Förändringar 
som påverkar riksintressanta värden bedöms utifrån dess grad 

av påverkan. Det är Länsstyrelsen som bedömer om en åtgärd 
medför påtaglig skada. Till grund för Länsstyrelsens bedömning 
kan miljökonsekvensbeskrivningar, konsekvensbedömningar 
eller andra kulturmiljöutredningar behöva tas fram. 

Hur de allmänna råden ska tolkas har förtydligats av Riksantikva-
rieämbetet i riksintressehandboken. För att avgöra om åtgärden 
medför mer än obetydlig skada analyseras dels vilka egenskaper 
som påverkas och i vilken omfattning dessa påverkas. 

Vilka egenskaper påverkas? 
• Påverkar åtgärden de egenskaper som är centrala för 

läsbarheten och upplevelsen av miljön – d.v.s. de, eller delar 
av de, fysiska uttryck utan vilka det riksintressanta kulturhis-
toriska sammanhanget inte längre kan läsas? 

• Påverkar åtgärden sådana egenskaper som stödjer eller 
förstärker läsbarheten och upplevelsen av miljön? 

Hur påverkas miljöns värden? 
• Förloras eller förvanskas de värden som ligger till grund för 

utpekandet? 
• Försvagas dessa värden så att området mindre väl belyser 

det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som ligger 
till grund för utpekandet?

Schematisk gradering av konsekvenser för ett riksintresseområde. Illustration RAÄ 2015
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Tolkning av riksintresset
I del 1, Kulturmiljöutredning har en analys och precisering av 
riksintresset Halmstad gjorts. Analysen ligger till grund för kon-
sekvensbedömningen. Analysen är en tolkning utifrån riksintres-
sebeskrivningen och de utvecklade beskrivningarna i Halmstad 
kulturmiljöprogram.  Eftersom den beslutade riksintressebeskriv-
ningen är en kortfattad redogörelse för riksintressets motiv och 
uttryck behöver en tolkning av riksintresset och den miljö som 
uttrycken ingår i alltid göras när en åtgärd planeras. 

Motivering av ett riksintresse 
I den enskilda riksintressebeskrivningens motivering anges i 
korthet den/de förekommande landskaps-/kulturmiljötyper som 
området kan hänföras till samt det/de präglande kulturhistoriska 
utvecklingsskeden, händelseförlopp och den/de verksamheter 
eller aktiviteter som motiverar riksintresset. Dessa faktorer är 
också en förutsättning för att olika aktörer vid tillämpningen av 
lagen ska kunna utforma och pröva en åtgärd utifrån miljön som 
helhet, d.v.s. det övergripande kulturhistoriska sammanhang 
som kännetecknar kulturmiljön och i vilket de enskilda objekten 
ingår.

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, 
Handbok (2014)   s. 71 

Tolkningen av riksintresset i kulturmiljöutredningen och kon-
sekvensbedömning är gjord utifrån den anlitande konsultens 
sakkunskap. Det är dock länsstyrelsen som slutligen ansvarar för 
uttolkningen av riksintresset och för att bedöma om en åtgärd 
kan medföra påtaglig skada på ett riksintresse.

Aktuellt planområde och planförslag påverkar få av de uttryck 
som direkt nämns i riksintressebeskrivningen. Konsekvensbe-

dömningen utgår därför till stor del från den tolkning av riksin-
tresset som tagits fram. 

Motivering:  
Residens- och fästningsstad av medeltida ursprung,  präglad av 
tidiga 1600-talets planförnyelse och det expansiva  skedet vid 
1800-talets slut då den tidstypiska Östra Förstaden  tillkom.   

Uttryck för riksintresset: 
Spår av ursprungliga medeltida  befästningssystem bestående 
av stadskärnans halvrunda form, slottet, bevarande delar av 
befästningarna samt parker och breda huvudgator utanför de 
gamla vallarna. Andra lämningar  från medeltidens stad är den 
stora stadskyrkan från 1400-talets förra hälft och vissa ga-
tusträckningar och tomtfigurer. Byggnader i tegel- och korsvir-
keskonstruktion vilka är representativa för den sydskandinaviska 
byggnadstraditionen under förindustriell tid och som speglar 
stadens verksamheter och sociala skiktning. Inslag av större sten-
hus från 1800-talets slut. Residensstadens karaktärsbyggnader 
samt kajer och hamnanläggningar i stadens centrala parti. Östra 
Förstaden med rutnätsplan från 1884, storstadsmässig stenhus-
bebyggelse, järnvägsstation och framförliggande park.  
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10. Planförslaget

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att planlägga för en väl gestaltad 
utformning av Österskans i centrala Halmstad med offentlig 
mötesplats samt saluhall, hotell, konferens och restaurang.  
Med sitt centrala läge har Österskans förutsättningar att bli 
en av Halmstads mest attraktiva mötesplatser. En mötesplats 
som fungerar som ett nav för att aktivera stadsliv och därmed 
trygghet i staden. Viktiga stråk i staden möts vid Österskans 
varför en omvandling av platsen också innebär att stadens östra 
och västra delar knyts närmare varandra, liksom stadskärnan och 
resecentrum.  

Stråket längs Nissans strand säkerställs som en allmän tillgänglig 
yta med fortsatt och förbättrad tillgång till vattnet. Friluftsliv 
främjas genom att Nissans potential tas tillvara. Vidare är syftet 
även att bevara kulturhistoriska värden och synliggöra historiska 
skeden samt öka läsbarheten för stadens och platsens betydelse 
och utveckling genom seklen. Syftet är även att lyfta och återge 
Österbro och Österskans sin dignitet som den huvudsakliga 
porten till stadskärnan. 

En hög byggnad, synlig på avstånd, markerar platsen och blir 
till en ny orienteringspunkt i staden. På grund av sitt strategiska, 
synliga läge utförs byggnaden med hög arkitektonisk kvalitet 
gällande materialval och detaljeringsnivå.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

ParkPARK

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tekniska anläggningarE

Hotell och konferens.(O1)

Hotell och konferens. Bottenvåning och översta våning ska
användas för centrumverksamhetO

Vattenområde,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområde får delvis överbyggas med bryggorW

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Skydd av kulturvärden

q-skydd Följande kulturvärden ska bevaras
- Brofäste med stenpollare och kätting samt befintlig trappa
- Kajkanter i natursten,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

träd Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,
4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Volymer separeras av ett indraget våningsplan med en dubbel

fasad: ett inre skikt av varierande transparens och ett yttre skikt av
perforerade metallkasetter (plan 3 och 10),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

perforerade metallkasetter (plan 3 och 10)
f2 Byggnadens utformning ska ägnas särskilt omsorg och utföras med

hög arkitektonisk kvalitet gällande materialval och detaljeringsnivå,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Fasadmaterial ska i huvudsak vara tegel och glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Fasadmaterial ska i huvudsak vara trä och glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fasadmaterial ska vara glas med olika grad av transparens,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

f6 Skärmtak får finnas max 110 kvm OPA (öppenarea),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Takterrass får finnas. Nockhöjd + 56,5 meter. Därutöver får tekniska
anläggningar, hisshakt och trapphus uppföras högst 4,5 meter och
terrassräcke i glas högst 1,8 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Lägsta golvnivå +4,0 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f9 Transformatorbyggnad utförs i tegel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f10 Entrétak får finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f11 Fasad ska utföras med rundade hörn. Hisschakt och trapphus
undantas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
(b) Källarvåning ska utföras med vattentät konstruktion,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b Källarvåning ska utföras med vattentät konstruktion,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering för bilar tillåts i parkeringsgarage under mark. Garagets

ovansida ska utföras med körbart bjälklag,  4 kap. 10 §

n2 Nedfarten till garage och källarfunktionerna tillåts under mark.
Bjälklaget ovan dessa funktioner ska vara beträdbart,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för hotellbyggnad  förrän marken har

sanerats i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för "mindre
känslig markanvändning",  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller alla användningsområden för del av planområdet inom
100 meter på land och vatten.,  4 kap. 17 §

NOLLPLAN
KÄLLARE

HOTELL OCH KONFERENS

GÅNG / GATA 1 +4,0

O

PRINCIPSEKTION Illustration av 3D-fastigheter

3D-fastigheter anges inom parentes. Bilden visar att
O1 (parkering) får byggas under GÅNG alt GATA 1
mellan höjderna +1,0 och 4,0 meter över nollplanet.
Samma princip gäller för övrig redovisning av
3D-fastigheter i plankartan.
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Aktuell plankarta, granskningshandling.
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Vyer
I samband med framtagandet av detaljplanens samrådshand-
ling identifierades fem vypunkter av betydelse för det aktuella 
projektet. I samband med kulturmiljöutredningen har ytterligare 
nio relevanta siktlinjer identifierats i samråd med beställaren 
(Halmstad kommun) och Länsstyrelsen. Dessa har framförallt 
bidragit med ytterligare vyer från olika platser längs med Nissan 
samt från längre avstånd såväl öster som väster om planområ-
det. Valet av siktlinjer har utgått från sådana platser i staden där 
eventuell bebyggelse inom planområdet kan bli väl synlig, samt 
från sådana platser i staden som har ett särskilt kulturhistoriskt 
värde för staden och riksintresset i sin helhet. Av de studerade 14 
siktlinjerna bedöms 7 vara särskilt betydelsefulla för riksintresset, 
se orange markering i karta samt beskrivning på sid 28 i del 1.

Vyerna beskrivs i kapitel 4 och 6, inför konsekvensbedömningen 
har fotomontage med föreslagen byggnad tagits fram. 

Förslag på gestaltning av den nya byggnaden. 
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Vypunkter 
 

1-9  Utvalda av KMV forum 

10-14  Med i planarbetet 
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1-9  Utvalda av Norconsult

10-14  Med i planarbetet 
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Påverkan inom planområdet
Planförslaget innebär att en hotellbyggnad med publika 
verksamheter i bottenvåning uppförs i planområdets södra 
del. Byggnaden utförs som tre avsmalnande volymer, med 
en byggnadshöjd på 56,5 m (nockhöjd över nollplan) för den 
högsta delen. Strandgatans diagonala sträckning ersätts av en 
ny gatusträckning norr om hotellbyggnaden. Bussterminalen 
rivs och platsen planläggs istället som allmän plats och torg. 
Gestaltningen av torget föreslås återknyta till platsens historiska 
betydelse, exempelvis genom markeringar av skansens historis-
ka utbredning i markbeläggningen, inriktning för gestaltningen 
saknas dock i granskningshandlingen. 

Planförslaget berör fornlämningen L1997:3939 (tidigare 
RAÄ  Halmstad 44:1) som utgörs av stadslager från 1500- och 
1600-talet och som sträcker sig över hela planområdet. Berörda 
delar av fornlämningen kommer att behöva undersökas och 
dokumenteras genom en arkeologisk undersökning. Effekter för 
fornlämningar och lämningar som berörs av kulturmiljölagen 
vägs inte in i konsekvensbedömningen utan ska endast läsas 
som en upplysning.

Delar av den särskilt kulturhistoriskt värdefulla (i enlighet med 
PBL 8:13) miljön 3.1 Stenstaden, utpekad i Halmstads kultur-
miljöprogram påverkas av planförslaget i viss utsträckning. I 
detaljplanen föreslås de värdebärande karaktärsdrag som pekas 
ut i kulturmiljöprogrammet med skyddsbestämmelser. 

Effektbedömning - Lagskyddade kulturmiljöer

Fornlämningar - 2 kap KML 
• Fornlämningen L1997:3939 (tidigare RAÄ  Halmstad 44:1) 

som utgörs av stadslager från 1500- och 1600-talet kommer 
på flera platser påverkas i stor utsträckning. Fornlämningen 
ligger i sin helhet under mark och är inte upplevelsebar på 
platsen. Åtgärden bedöms medföra negativa effekter då 

stora delar av de arkeologiska lämningarna efter befäst-
ningen tas bort. Då lämningarna i sin helhet ligger under 
mark och inte kan upplevas i stadslandskapet minskar 
effekterna. Det ökade kunskapsläge som undersökningen 
kan bidra till bedöms samtidigt medföra vissa positiva 
effekter för kulturmiljön. Sammantaget innebär åtgärden 
små negativa effekter. 

Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde - 8:13 
PBL
• Delar av det särskilt kulturhistoriskt värdefulla området 3.1 

Stenstaden, utpekat i Halmstads kulturmiljöprogram är 

beläget inom planområdet. De värdebärande karaktärsdrag 
som berörs är främst parkmiljön och äldre inslag längs 
Nissan så som brofäste med stenpollare och kätting liksom 
kajkanter i natursten. Planförslaget avser att bevara de 
utpekade värdena genom skyddsbestämmelser i detaljpla-
nen. Effekterna bedöms bli försumbara då de utpekade 
värdena inte påverkas i någon större omfattning.

10. Bedömning av planens konsekvenser 

Österbros äldre brofäste i huggen rusticerad sten med stenpollare, kedjor mm ges skyddsbestämmelser i planförslaget. 
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Riksintresse för kulturmiljövården - 3 kap 6§ MB
• Strandgatans diagonala dragning mot sydost motsvarar 

i stora drag den äldre landsvägens sträckning fram till 
Österskans och vidare in i staden, och kan kopplas till det 
riksintressanta uttrycket ”Spår av ursprungliga medeltida 
befästningssystem”. Planförslaget innebär att den nya 
byggnaden placeras i Strandgatans diagonal mot Österbro, 
och att gatan förflyttas till en ny mer rätvinklig sträckning 
norr om den nya byggnaden.  
 
Planförslaget medför en funktionell påverkan genom 
att rörelsestråket in mot en av stadens entréer sedan 
åtminstone 1600-tal försvinner och förändras. Planförslaget 
innebär även en visuell påverkan genom att de öppna 
utblickarna från den östra entrén Fredsgatan/Strandgatan 
mot Österbro, Nissan och den befästa staden begränsas av 
den nya byggnaden. Sammantaget innebär omdragningen 
av Strandgatan att läsbarheten av Österskans historiska 
roll som den befästa stadens entré delvis minskar, vilket 
innebär viss påverkan på riksintresseuttrycket ”Spår av 
ursprungliga medeltida befästningssystem”. 
 
Med hänsyn till att gatan i sig har en modern karaktär och 
skala, men att sträckningen har en lång kontinuitet som en-
tré till staden bedöms påverkan innebära måttliga negativa 
effekter för riksintresset.  

• Österbros läge, med kontinuitet från åtminstone 1600-
tal, och bevarade brofästen och pollare från den äldre 
bron kopplar till det riksintressanta uttrycket ”Spår av 
ursprungliga medeltida befästningssystem bestående av 
stadskärnans halvrunda form, slottet, bevarande delar av 
befästningarna samt parker och breda huvudgator utanför 
de gamla vallarna.”  
Det är positivt att brofäste med stenpollare och kättingar, 
samt trappa och kajkanter omfattas av skydd av kulturvär-
den i detaljplan. Åtgärden bedöms ge positiva effekter. 
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

ParkPARK

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tekniska anläggningarE

Hotell och konferens.(O1)

Hotell och konferens. Bottenvåning och översta våning ska
användas för centrumverksamhetO

Vattenområde,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Vattenområde får delvis överbyggas med bryggorW

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Skydd av kulturvärden

q-skydd Följande kulturvärden ska bevaras
- Brofäste med stenpollare och kätting samt befintlig trappa
- Kajkanter i natursten,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

träd Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,
4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Volymer separeras av ett indraget våningsplan med en dubbel

fasad: ett inre skikt av varierande transparens och ett yttre skikt av
perforerade metallkasetter (plan 3 och 10),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

perforerade metallkasetter (plan 3 och 10)
f2 Byggnadens utformning ska ägnas särskilt omsorg och utföras med

hög arkitektonisk kvalitet gällande materialval och detaljeringsnivå,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Fasadmaterial ska i huvudsak vara tegel och glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Fasadmaterial ska i huvudsak vara trä och glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fasadmaterial ska vara glas med olika grad av transparens,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

f6 Skärmtak får finnas max 110 kvm OPA (öppenarea),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Takterrass får finnas. Nockhöjd + 56,5 meter. Därutöver får tekniska
anläggningar, hisshakt och trapphus uppföras högst 4,5 meter och
terrassräcke i glas högst 1,8 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f8 Lägsta golvnivå +4,0 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f9 Transformatorbyggnad utförs i tegel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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f11 Fasad ska utföras med rundade hörn. Hisschakt och trapphus
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Utförande
(b) Källarvåning ska utföras med vattentät konstruktion,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b Källarvåning ska utföras med vattentät konstruktion,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering för bilar tillåts i parkeringsgarage under mark. Garagets

ovansida ska utföras med körbart bjälklag,  4 kap. 10 §

n2 Nedfarten till garage och källarfunktionerna tillåts under mark.
Bjälklaget ovan dessa funktioner ska vara beträdbart,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för hotellbyggnad  förrän marken har

sanerats i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för "mindre
känslig markanvändning",  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller alla användningsområden för del av planområdet inom
100 meter på land och vatten.,  4 kap. 17 §

NOLLPLAN
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GÅNG / GATA 1 +4,0
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PRINCIPSEKTION Illustration av 3D-fastigheter

3D-fastigheter anges inom parentes. Bilden visar att
O1 (parkering) får byggas under GÅNG alt GATA 1
mellan höjderna +1,0 och 4,0 meter över nollplanet.
Samma princip gäller för övrig redovisning av
3D-fastigheter i plankartan.
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsägarförteckning
Utredningar enligt lista i planbeskrivningen

Utsnitt ur plankartan, Strandgatans diagonala sträckning markerad med streckad linje. Den nya vägsträckningen som föreslås i detalplanen ansluter till rutnätsstruk-
turen och förändrar rörelsemönstret till och från stadskärnan.
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• En gestaltning av torgytan som återknyter till platsens 
historiska betydelse, exempelvis genom markeringar av 
skansens utbredning i markbeläggningen, kan bidra till att 
pedagogiskt förmedla platsens historiska betydelse till en 
bredare allmänhet. Den del av planområdet som föreslås 
omvandlas till torg är idag till största del öppen trafikplats 
och utgörs av en asfalterad yta med busshållplatser. Åtgär-
den bedöms innebära positiva effekter för förståelsen av 
den befästa stadens utbredning. 

Strandgatans diagonala sträckning i riktning från Österskans mot Östra förstaden.
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Påverkan för staden i relation till planområdet
Planområdets placering i anslutning till Österbro och i det  
öppna stadsrummet invid Nissan gör att föreslagen byggnad  
blir ett väl synligt inslag i anslutning till stadskärnan. Planområdet 
är framförallt väl synligt i de breda och långa vyer som  
ges längs med kajerna på Nissans östra och västra strand, men  
stadskärnans generellt sett låga siluett gör att en högre volym  
inom planområdet även blir synlig som en uppstickande volym  
över stadens taklandskap från ett flertal vyer inom stadskärnan  
och från vyer väster om stadskärnan. Halmstads stadssiluett är  
idag tämligen lågmäld och de centrala delarna av Halmstad  upp-
levs som en sammanhängande stadsbebyggelse med en  jämn 
siluett som endast bryts av där S.t Nikolaikyrkans torn  skjuter upp 
högt över den kringliggande bebyggelsen. 

Östra  förstadens något högre bebyggelse upplevs även den som 
en  del av stadens jämna siluett. Enstaka högre byggnader som  
bryter av mot stadens siluett har uppförts öster om järnvägssta-
tionen, och längst i söder i hamnområdet är en större silobygg-
nad belägen där Nissan rinner ut i havet. Föreslagen byggnad  
påverkar så väl stadskärnans som Östra förstadens siluetter och  
bebyggelsefronter mot Nissan. Den nya byggnaden innebär att  
ett nytt landmärke placeras i centrala Halmstad. Planförslagets  
nya byggnad påverkar också stadskärnans och Östra förstadens  
respektive sammanhållna bebyggelseskalor, då den nya bygg-
naden har en byggnadshöjd som överstiger samtliga byggnader  
inom området, förutom Sankt Nikolai kyrka, idag. 

Effektbedömning - Lagskyddade kulturmiljöer

Särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde - 8:13 PBL 
samt 2:6 PBL
• Det särskilt kulturhistoriskt värdefulla området 3.1 Stensta-

den, som består av bebyggelsen inom Östra förstadens rut-
nätskvarter samt parkstråket utmed Nissan påverkas indirekt 
genom planförslaget. Den nya byggnaden påverkar Östra 

förstadens sammanhållna bebyggelsefront mot Nissan såväl 
avseende skala som placering. Den nya byggnadens avsevärt 
högre skala och framskjutna placering påverkar områdets 
monumentala intryck och flyttar fokus från stenstadens 
bebyggelse längs Nissan till Österskans. Då åtgärderna inte 
direkt skadar bebyggelsen eller områdets karaktärskapande 
egenskaper, utan framförallt är visuell bedöms effekten som 
liten negativ. 

• Hela Halmstads äldre stadskärna ingår i det särskilt kulturhis-
toriskt värdefulla området 1. Stadskärnan. Planförslaget och 
den nya byggnaden påverkar flera av områdets kulturvärden 
och värdebärande karaktärsdrag. Siktlinjer längs den befästa 

stadens gatunät påverkas till mindre del då den nya bygg-
naden är placerad förskjuten från stadskärnans gatustruktur. 
Detsamma gäller siktlinjer i öst-västlig riktning längs Broga-
tan. Upplevelsen av karaktärskapande fasader runt torgen 
påverkas kraftigt vid Stora Torg då den nya byggnaden bryter 
den sammanhållna bebyggelsefronten mot torgets östra 
sida. . Då åtgärderna inte direkt påverkar bebyggelsen eller 
områdets karaktärskapande egenskaper, kan inte åtgärden 
prövas mot 8 kap. 13§ PBL, utan den nya byggnadens på-
verkan på det särskilt värdefulla bebyggelseområdet prövas 
mot 2 kap. 6§ PBL. Då planförslagets påverkan på de samlade 
kulturmiljön främst är visuell bedöms effekten som liten 
negativ.

Östra förstadens bebyggelsefront mot Nissan

Den äldre stadskärnans lägre bebyggelse mot Nissan

Sankt Nikolaikyrkan

Slottet

Sankt Nikolaikyrkans torn höjer sig över stadskärnans i övrigt relativt låga taklandskap. Kyrkan utgör en av stadens karaktärsbyggnader, och dess dominans över den 
centrala stadens siluett har en lång historisk kontinuitet samtidigt som den bidrar till en orienterbarhet i stadslandskapet. Östra förstadens jämna och något högre 
siluett bildar en kontrast mot stadskärnans lägre och brokigare taklandskap. Mot Nissan kan stadskärnan på Nissans västra strand och Östra förstaden särskilt tydligt 
upplevas som två årsringar i den riksintressanta stadens framväxt.  
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Riksintresse för kulturmiljövården - 3 kap 6§ MB
• Längs med Nissans årum syns tydligt mötet mellan de 

två delarna Residens- och fästningsstad av medeltida 
ursprung och Östra förstaden. Planområdets exponerade 
placering ut mot Nissan och dess centrala läge i staden 
gör att föreslagen volym kommer att bli ett tydligt visuellt 
inslag sett från Nissans stränder. Planförslaget innebär en 
påtaglig skalförskjutning i stadsrummet runt Nissan, detta 
gäller särskilt i  de breda vyer som ges från Nissans östra 
och västra strand  (vy 5, 8 och 12). Det är i dessa vyer som 
konstrasten mellan  stadens två årsringar (den befästa sta-
den och 1800-tales  utvidgning med Östra Förstaden) idag 
framträder tydligast.  I dessa vyer manifesterar sig även flera 
av riksintressets  karaktärsbyggnader mot Nissan, såsom 
Halmstad slott, Riks- banken och Immanuelkyrkan. Slottet, 
som trots sin relativt lågmälda volym framstår som ett land-
märke tack vare sin exponerade placering ut mot Nissan, är 
ett viktigt uttryck för den befästa residensstaden.  
 
Planförslaget medför inte att läsbarheten av ovan nämnda 
uttryck försvinner. Planförslaget innebär däremot en visuell 
påverkan genom att en ny volym tillkommer som 
påverkar stadsmiljöns skala längs med Nissan. Volymen 
riskerar att förta tidigare karaktärsbyggnaders framträdande 
läge i stadsbilden samt påverka läsbarheten av stadens 
tydliga årsringar ut mot Nissan genom att dominera över 
såväl den befästa stadens lägre siluett som Östra Första-
dens storstadsmässiga front mot Nissan. Detta gäller även 
nattetid om byggnad är upplyst. Förslagets påverkan på 
stadsrummet längs med Nissan bedöms medföra måttliga 
till stora negativa effekter på riksintresset.  Planförslaget för-
svagar läsbarheten av stadens utveckling från den befästa 
staden på Nissans västra sida till 1800-talets utbyggnad av 
Östra förstaden. 

I vyerna längs med Nissan syns idag tydligast kontrasten mellan stadens två årsringar den befästa staden och 1800-talets utvidgning med Östra förstaden. Om plan-
förslaget uppförs kommer de två årsringarna samt riksintressets märkesbyggnader som vetter ut mot Nissan fortsatt att finnas kvar och vara läsbara, men läsbarheten 
försvagas genom den nya volymens dominans.
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• Stadskärnans relativt låga och varierande siluett, där 
Sankt  Nikolaikyrkans torn tydligt reser sig som ett ensamt 
landmärke över taklandskapet är ett viktigt uttryck för den 
historiska stadens karaktärsdrag. Stadens siluett och kyrkans 
dominans är inte ett utpekat uttryck i riksintressetexten 
men kopplas till själva motivet Residens- och fästningsstad 
av medeltida ursprung, genom att de återspeglar ett viktigt 
karaktärsdrag hos den historiska staden. 
 
Planförslaget medför en visuell påverkan genom att 
en ny volym tillkommer som påverkar den riksintres-
santa stadens skala och siluett. Sett från Galgberget 
kommer föreslagen volym att bli ett nytt, dominerande 
inslag i stadssiluetten. Med sin höjd, som motsvarar Sankt 
Nikolaikyrkans spira, och med sin närhet till den historis-
ka stadskärnan kommer byggnaden medföra att Sankt 
Nikolaikyrkans  ensamma dominans över taklandskapet 
försvinner, och  läsbarheten av den riksintressanta stadens 
karaktär och bebyggelsehierarki minskar kraftigt. Även från 
den sydvästra  infarten till stadskärnan, från Nissans östra 
strand och från Stortorget påverkas kyrkans roll som ensamt  
landmärke över taklandskapet.  Sammantaget bedöms 
förslaget förvanska den riksintressanta stadens siluett och 
minska läsbarheten av den stadens historiska karaktär och 
bebyggelsehierarki. Förslagets påverkan på stadens siluett 
och den historiska bebyggelsehierarkin bedöms medföra 
stora negativa effekter för riksintresset.  

Från Galgberget blir föreslagen volym ett nytt dominerande inslag som överträffar Sankt Nikolaikyrkans torn och som minskar läsbarheten av den historiska stadens 
siluett och bebyggelsehierarki. 
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• Söder om planområdet tar Östra förstadens stenstads-
bebyggelse vid, med sina påkostade gatufasader mot  
Strandgatan och Nissans östra strand. Östra förstadens 
storstadsmässiga stenstadsbebyggelse ingår som ett 
uttryck för riksintresset. Hamnstråket längs Nissans  östra 
sida, omvandlat till park vid Picassoparken och som i  
söder övergår i Tullkammarkajen både återspeglar stadens  
tidigare hamnverksamhet och ingår i de gröna parker som  
framhäver Östra förstadens bebyggelse i stadsbilden. Det 
tidigare hamnstråket  kopplar även till det riksintressanta 
uttrycket kajer och hamnanläggningar i stadens centrala 
parti. Uttrycken består främst av bevarade kajkanter i hug-
gen sten längs Nissan samt den öppna obebyggda ytan 
mellan Östra förstaden och Nissan i enlighet med den äldre 
stadsplanen. 
 
Planförslaget medför en visuell påverkan och skalför-
skjutning i anslutning till Östra förstadens front mot Nis-
san, och försvagar delvis läsbarheten av Östra förstadens, i 
jämförelse med stadskärnans, storstadsmässiga arkitektur. 
Att volymen placeras norr om Östra förstaden samman-
hållna kvarter, och inte framför Östra förstadens möte 
med Nissans strand, gör att man undviker stora negativa 
effekter.  Den nya byggnadens placering skär även delvis av 
den norra delen av det öppna stråket  mellan Nissan och 
bebyggelsen på den östra sidan. Planförslaget innebär att 
det idag öppna park- och hamnstråket avslutas med den 
föreslagna byggnaden som fondmotiv i park- och hamn-
stråkets norra del. Sammantaget bedöms förslaget delvis 
försvaga läsbarheten av Östra förstadens storstadsmäs-
siga arkitektur och det öppna, tidigare hamnstråket mot 
Nissan. Förslagets bedöms medföra måttliga negativa 
effekter för riksintresset.   

Påverkan på det öppna park- och hamnstråket och Östra förstadens front mot Nissan är visuell. Den nya byggnaden innebär en skalförskjutning i relation till Östra 
förstaden, och blir till ett fondmotiv i det öppna par- och hamnstråket och ger stadsrummet en annan riktning än tidigare, kvartersbebyggelse.
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• Planområdet ligger i förlängningen av Brogatan, en av den  
befästa stadens viktigaste axlar. Brogatan hör samman med 
motivet Fästningsstad /…/ präglas av tidiga 1600-talets 
planförnyelse och siktlinjerna längs med  gatan är av vikt 
för riksintresset. Den föreslagna byggnadens sydligare 
placering gör att den endast delvis är synlig i fonden av 
Brogatan. Först när betraktaren närmar sig Österbros västra 
landfäste blir byggnaden visuellt framträdande. Förslaget 
ger en begränsad visuell påverkan sett från merparten 
av Brogatan och den befästa stadens gator och bedöms ge 
små till måttliga effekter för siktlinjerna längs med riksintres-
sets gatunät.    

• Ett av detaljplanens syften är att skapa ett landmärke vid  
Österskans och att stärka Österbros roll för rörelsestråken in   
mot staden. Att återskapa Österbro som den huvudsakliga 
bron och entrén in till den befästa staden är i sig positivt 
och kan stärka orienterbarheten och läsbarheten av den 
befästa  stadens strukturer. Det är positivt om samma effekt 
kan uppnås utan den negativa påverkan som förslaget i 
övrigt får. 

När Brogatan närmar sig Österbro framträder blir den nya volymen ett kraftigt nytt inslag i fonden. Från merparten av såväl Brogatan som från den befästa stadens 
övriga gator och axlar blir den visuella påverkan dock begränsad.  
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Samlad konsekvensbedömning

Samlad konsekvensbedömning riksintresset Halmstad 
Planområdet har en historisk betydelse för den befästa staden 
Halmstad, men präglas idag till stora delar av en trafikplats med  
bussterminal. Planområdet är i sig inte känsligt för ny bebyggel- 
se och det finns en hög tålighet för utveckling av platsen. Inom  
planområdet medför planförslaget att Strandvägens diagonala  
sträckning, med kontinuitet sedan 1600-talet, försvinner och er- 
sätts av en mer rätvinklig sträckning.  Rörelsestråk och utblickar  
mot stadskärnan vid stadens historiska östra entré och skans  
förändras därmed. Med hänsyn till att gatan i sig har en modern  
karaktär och skala, och till att tydligare spår efter befästningssys- 
temen återfinns på ett flertal ställen kring stadskärnan, bedöms 
läsbarheten av den befästa staden endast delvis försvagas.

Planförslagets påverkan inom planområdet innebära måttliga 
negativa effekter för  riksintresset.  

Planförslaget medför inte att några av riksintressets 
utpekade värden försvinner. Planförslagets stora negativa 
effekter för riksintresset består i den skalförskjutning som 
förslaget innebär i centrala delar av staden.  Planområdets 
exponerade placering ut mot Nissan, dess centrala läge i staden 
och den föreslagna bebyggelsens höjd och volym bedöms 
medföra stora negativa effekter för flera av riksintressets centrala 
uttryck, sett från flera vyer. I de breda  vyerna längs med Nissan 
bedöms planförslaget innebära stora  negativa effekter för 
läsbarheten av stadens årsringar, och det  idag tydliga mötet 
mellan stadskärnan och Östra förstaden. Sett  från Nissans strän-
der kommer planförslaget även konkurrera med riksintressets ka-
raktärsbyggnader såsom Halmstad slott och Sankt Nikolaikyrkan 
som landmärken inom stadskärnan. Byggnadens höjd motsvarar 
Sankt Nikolai-kyrkans spira, och bedöms medföra negativa 
effekter för stadens  siluett och historiska bebyggelsehierarki. 
Sammantaget bedöms  planförslaget innebära att få riksin-
tressanta uttryck försvinner  eller utraderas (Strandgatans 

diagonala sträckning), men att flera  riksintressanta uttryck 
och grundläggande karaktärsdrag som  kopplar till motivet 
för utpekandet av riksintresset (Residens- och  fästningsstad 
/…/ präglad av 1600-talets planförnyelse och det  expansiva 
skedet vid 1800-talets slut) förändras och förvanskas genom 
den tillkommande volymen. Med hänsyn till effekternas 
storlek och till att stadskärnan är utpekad som riksintresse för 
kulturmiljövården bedöms planförslaget få mycket stora negati-
va konsekvenser.  

Samlad konsekvensbedömning kulturvärden 
Planområdet och det kringliggande stadslandskapet utgör 
Halmstads historiska kärna, och såväl själva planområdet som 
kringliggande områden är utpekade som särskilt värdefulla 
bebyggelseområden i enlighet med PBL och har generellt höga 
kulturvärden. Då de åtgärder som planförslaget innebär inte 
medför direkt påverkan på utpekad bebyggelse eller anlägg-
ningar så innebär inte åtgärderna förvanskning av det särskilda 
värdet så som det avses i PBL.  De särskilt värdefulla bebyggelse-
områdena i anslutning till planområdet bedöms inte förvanskas.

Planförslagets nya bebyggelse till vänster, i relation till Sankt Nikolaikyrkan och Halmstad slott till höger.
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Enligt 2 kap 6§ Plan- och Bygglagen ska bebyggelse utformas 
och placeras med hänsyn till stadsbild och kulturmiljövärde-
na på platsen. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
Föreslagen plan innebär att den sammanhållna stadsbilden och 
stadskärnans karaktärsdrag förändras. Planförslaget bedöms inte 
följa Plan- och bygglagens krav på hänsyn och varsamhet då det 
innebär en kraftig skalförskjutning i stadskärnan.  Planförslaget 
bedöms ge stora negativa effekter för stadskärnans stadsbild 
och övergripande kulturmiljövärden. 

Med hänsyn till kulturmiljöns höga värden samt att förslaget inte 
innebär förvanskning av utpekade särskilt värdefulla bebyggel-
seområden, men att de negativa effekterna på den övergri-
pande stadsbilden blir stora bedöms planförslaget hamna i 
ett spann mellan stora  negativa konsekvenser och måttligt 
negativa konsekvenser.
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Utifrån de kulturhistoriska värden, samt påverkan på de berörda 
uttrycken för riksintresset för kulturmiljövård Halmstad [KN 35] 
som identifierats i utredningen har förslag på åtgärder tagits 
fram för att minska planförslagets påverkan. Utgångspunkten för 
åtgärderna är att det sker inom ramen för planförslaget, och de 
konsekvenser planen bedöms ha på kulturmiljön. 

• För att minska risken för negativ påverkan på riksintresset 
Halmstad bör den föreslagna bebyggelsens volym och 
skala anpassas efter Östra förstaden bebyggelsehöjder 
och till Sankt Nikolaikyrkans dominans över den historiska 
stadskärnan.  

• Ny bebyggelse i form av en solitär byggnad med eget 
uttryck kan med fördel uppföras inom Österskansområ-
det om den inordnas i den centrala stadens siluett och 
stadskärnans relativt låga bebyggelse på bägge sidor utav 
Nissan. 

• Ny bebyggelse kan med fördel placeras utbrutet ur den 
strikta rutnätsstaden för att förtydliga platsens historiska 
och funktionella koppling mot stadskärnan. Ravelinens 
trekantiga form och Strandgatans diagonala passage kan 
med fördel nyttjas som utgångspunkt för bebyggelsens 
placering och riktning, gestaltning av offentliga platser etc. 

• En gestaltning av platsbildningen som kan bygga vidare 
på och synliggöra den befästa stadens utbredning, t.ex. 
genom marbeläggningen, är positiv och kan fungera stär-
kande för riksintresset. 

11. Förslag till skadeförebyggande åtgärder
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