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PLANUTREDNING – Örjans vall 
Uppdragets namn: Halmstad 9:5 

Ansvarig förvaltning: Samhällsutvecklingsavdelningen 

Övriga deltagare: 
Annika Hansson, Planstrateg (KLF) 
Johan Rex, Mark- och exploateringsingenjör (KLF) 
Hanna Billmayer, Klimatstrateg (KLF) 
Ellinor Waldermanson, Hållbarhetsstrateg (KLF) 
Per- Ola Larsson, VA- ingenjör (LBVA) 
Malin Pehrsson, Samordnare (KUF) 
Magnus Rasmusson, Verksamhetsledare (TFF) 
Shadab Amoor, Trafikmiljöingenjör (TFF) 
Rickard Junblad, Enhetschef (TFF) 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Instans: Kommunstyrelsen 

Ansvarig handläggare: Malin Johansson 

Samordningsgruppen rekommenderar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
godkänner planutredningen för Örjans vall, samt att sökanden ges ett negativt besked på 
ansökan om att upptas i "Riktlinjer för bostadsförsörjning". 

SAMMANFATTNING 

Den aktuella fastigheten är belägen nordöst om Halmstad centrum och har en fastighetsarea 
på 131494 m². På fastigheten finns idag fotbollsarenan med tillhörande småhus. Fastigheten 
är planlagd för "folkparks- och idrottsändamål". 

Önskemål har inkommit om att fastigheten ska upptas i "Riktlinjer för bostadsförsörjning" för 
att på sikt kunna omvandlas till ett bostadsområde. 

Kommunstyrelsen beslutade därför 2022-01-25, KS § 22 att ge kommunledningsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram en förstudie/planutredning för hur Örjans Vall-området ska kunna 
omvandlas till bostäder. Utöver de faktorer planutredningar vanligtvis belyser ska även 
möjlig försäljningsintäkt redovisas. Planutredningen skall också omfatta om fotbollsarenan 
kan omlokaliseras till arenaområdet vid Sannarp. 

Planutredningen har resulterat i att bostadsbebyggelse på fastigheten Halmstad 9:5 inte 
bedöms som lämpligt och bör därför inte upptas i "Riktlinjer för bostadsförsörjning". Främst 
gäller det att exploatering föreslås i ett område som riskerar att översvämmas och som även 
ingår i ett sekundärt och primärt vattenskyddsområde varför en exploatering riskerar att 
påverka såväl vattenkvalitet och vattenkvantitet negativt. Förslaget är därmed varken 
förenligt med kommunens mål och strategier avseende klimat- och vattenfrågor eller gällande 
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lagstiftning avseende krav på hälsa och säkerhet vid planläggning och påverkan på 
miljökvalitetsnormen för vatten. 

 
 
BAKGRUND 

 
• Idé/syfte 

Önskemål om att objektet ska upptas i "Riktlinjer för bostadsförsörjning" med omkring 2000 
bostäder har inkommit till kommunen (2021-10-28). 

 
• Initiativtagare 

Halmstads bollklubb och MTA bygg och anläggning. 
 

• Områdets läge och omfattning 
Fastigheten är belägen inom Halmstad centrum. Fastigheten är 131494 m2. 

 
• Markägoförhållanden 

Fastigheten ägs av Halmstads kommun. Ansökan är således inte inskickad av 
fastighetsägaren, utan av en privat intressent. Vanligtvis planlägger kommunen sin mark och 
markanvisar efter att detaljplanen är klar. Där attraktiva lägen såsom detta markanvisas 
genom tillexempel tävling. 

 
• Historik/Ansökningar /förfrågningar om exploatering 

Exploatering på Örjans vall-området har tidigare diskuterats i framtagandet av Halmstad 
kommuns översiktsplan, Framtidsplan 2050 laga kraft 22-08-12. Initiativtagare inkom med 
förslag till Halmstads kommuns bostadsförsörjningsprogram om en exploatering med 2000 
nya bostäder. Ansökan avsåg att objektet skulle upptas i förteckningen till gällande 
Handlingsprogram för bostadsförsörjning när denna justerades januari 2022. Objektet lades 
vid beslut om justerad förteckning till som en tom rad vid beslutet, vanligtvis innehåller 
förteckningen även uppskattat antal bostäder. Beslutet innefattade även att kommunstyrelsen 
gav uppdrag till förvaltningen att ta fram en planutredning för att utreda områdets 
förutsättningar att bebyggas med bostäder. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

• Översiktsplan, Framtidsplan 2050 
I Halmstads kommuns översiktsplan, Framtidsplan 2050, (laga kraft 2022-08-12) är området 
utpekat som "befintlig tätort med oförändrad markanväning". I beskrivningen avges att 
förtätning och andra förändringar som ligger i linje med planeringsinriktningarna kan bli 
aktuellt. Ungefär 70 procent av kommunens invånare bor idag i tätorten. Fram till år 2050 
förväntas kommunen växa med omkring 50 000 invånare och 70 procent av nya bostäder 
förväntas tillkomma i staden. 

 
Av Boverkets regionala byggbehovs beräkningar 2020-2029 framgår behovet av 
bostadsbyggnation under den närmsta 10 års period. Byggbehovet beror på det initiala 
underskottet av bostäder och tillkommande hushåll då Halmstad årligen växer med nya 
invånare samt att en viss buffert av bostäder behövs om bostadsmarknaden ska fungera. 
Halmstad har i nuläget ett underskott av bostäder, vilket bland annat leder till trångboddhet. 
Framtidsplan 2050 tar höjd för drygt 23 000 nya lägenheter mellan år 2022-2050 vilket 
innebär drygt 800 lägenheter per år i genomsnitt, vilket ligger i linje med behovet av 
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bostadsbyggnation. Av de drygt 23 000 bostäderna som beräknas behövas till år 2050 är 21 
300 bostäder utpekade i översiktsplanen. Utöver utpekade områden för bostadsbyggnation 
förväntas bostäder tillkomma genom förtätning och spridd bebyggelse. Av 
planeringsinriktningarna framgår att kommunen är positiv till förtätning, varför förtätning 
anses ligga i linje med översiktsplanen även om området inte är utpekat geografiskt i denna. 
Förtätningar med mindre än 50 bostäder har inte pekats ut i översiktsplanen, utan förväntas 
tillkomma som förtätningsobjekt. Örjans vall är inte utpekat för bostäder, med anledning av 
de komplexa planeringsförutsättningarna och har inte räknats in i kommunens 
bostadsförsörjning. Istället anges i text: "Området vid fotbollsarenan Örjans vall är intressant 
för förtätning av bostadsbebyggelse på grund av sina särskilda kvalitéer som därför trots dess 
komplexitet med bland annat översvämningsproblematik bör beaktas för bostadsbebyggelse. 
För att klargöra dessa områdens potential att byggas ut för bostäder behöver fördjupade 
studier göras i efterföljande planeringsskeden."’ 

 
Vilka områden som byggs ut och i vilken takt regleras av "Riktlinjer för bostadsförsörjning" 
vilken framgent avses kompletteras med en "Utbyggnadsplan". I dessa dokument upptas 
förutom de områden som pekas ut i översiktsplanen även förtätningsobjekt. Därmed finns en 
anpassning årligen av vad som detaljplaneläggs och byggs ut till det bostadsbehov som 
föreligger. 

 

Analys av förslag i förhållande till markanvändning och planeringsinriktningar i 
översiktsplan, Framtidsplan 2050. 

 
Förslaget ligger inte i linje med planeringsinriktningarna 5,7,8 och 10 i översiktsplanen, 
Framtidsplan 2050. Planeringsinriktningarna som är, i samband med att översiktsplanen 
vunnit laga kraft 22-08-12, beslutade som riktlinjer för hur Halmstads kommun ska 
utvecklas hållbart. Av planeringsinriktningarna framgår hur kommunen avser behandla olika 
ämnesområden inom fysisk planering. Planeringsinriktningarna ska vara vägledande vid 
planering av mark, vatten och den byggda miljön. Dessa är vägledande i efterföljande 
planeringsskeden även inom frågeställningar som på grund av sin storlek, karaktär och 
aktualitet inte pekats ut geografiskt på markanvändningskartan. 

 
• Planeringsinriktning 5, Natur- och kulturvärden 

 

Föreslagen utveckling bedöms medföra en negativ påverkan på natur- och kulturvärden då 
delar av området är utpekat som kulturmiljöområde där exploatering föreslås. Örjans vall är 
Halmstads första permanenta idrottsplats och stod färdig 1922. Delar av bebyggelse har ett 
högt kulturvärde, se "Kulturmiljöprogram för Halmstad stad". Delar av området omfattas även 
av Riksintresse för kulturmiljövården KN33 (se s. 6-9 i avsnittet om riksintresse, program och 
förordnanden). Vid exploatering ska kulturmiljövärden värnas för att bevara och utveckla 
kommunens identitet. Hänsyn och beaktning skulle behöva tas utifrån flertal punkter i 
planeringsinriktning 5. Några exempel är: 

 
” Områden utpekade i kulturmiljöprogram för Halmstads kommun ger identitet och dessa 
områden ska värnas från ny bebyggelse och anläggningar som kan störa dess värden” 
(Framtidsplan 2050, s 36). 
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” Bebyggelsens utformning ska förhålla sig till den befintliga kulturmiljön” (Framtidsplan 
2050, s 36). 

 
” Sammanhängande gröna stråk mellan naturområden och mellan naturområden och tätorterna 
eftersträvas för att skapa goda förutsättningar för den biologiska mångfalden och för 
rekreation” (Framtidsplan 2050, s 36). 

 
” Om tillkommande bebyggelse eller utveckling av infrastrukturen kan medföra ingrepp på 
natur- eller rekreationsområden som innebär stor påverkan eller påtaglig skada ställs krav på 
kompensationsåtgärder vid genomförandet” (Framtidsplan 2050, s 36-37). 

 
Kulturmiljön är svår att kompensera för och även om enstaka byggnader skulle bevaras 
förvanskas kulturmiljön med en ny användning. 

 
Stråket utmed Nissan är av Riksintresse för Friluftsliv FN11 och strandskydd. 
Rekreationsstråket utmed Nissan bör bevaras vilket bör vara möjligt med en anpassning av 
exploateringen, tillgängligheten till området kan också i viss mån öka vid en exploatering. 
Medan rekreationsvärdet avseende idrottsändamål avses kompenseras på annan plats (se s. 6- 
9 i avsnittet om riksintresse, program och förodnaden). 

 
• Planeringsinriktning 7, Ett robust samhälle i ett förändrat klimat 

 

Mer än hälften av fastigheten där utveckling föreslås riskerar att översvämmas. 
Översvämningsrisken kan öka i takt med klimatförändringarna. Vid Nissans ständer 
förekommer ras-och skredrisk vilket ökar i samband med översvämningar. I översiktsplanen 
tillåts inte exploatering i utsatta lägen för översvämningar eller där ras- och skredrisk finns: 

 
”Byggnation i utsatta lägen för översvämningar inklusive framtida klimatförändringar tillåts 
inte eftersom det innebär risk för människors hälsa och säkerhet. Undantag kan göras där 
byggnationen tillför en samhällsnytta och klimatanpassningsåtgärder har säkrats både för 
berörda fastigheter och dess påverkan på omgivningen. Med samhällsnytta avses ett 
angeläget allmänt intresse inklusive utveckling av stadens centrum” (Framtidsplan 2050, s 
44). 

I förarbetena till planeringsinriktningen som behandlades av kommunstyrelsen 2020-05-12 
tydliggörs "Undantag av exploatering i utsatta lägen för de risker för översvämningar som 
kommer att öka med klimatförändringarna endast görs där exploateringen tillför en tydlig 
samhällsnytta. Samhällsnyttan ska då inte kunna åstadkommas på en annan lämpligare plats, 
och åtgärder ska säkras innan detaljplanen antas. Genom en medveten planering där hänsyn 
till framtida klimat blir vi mindre sårbara och skapar ett mer robust samhälle. Byggnation i 
utsatta lägen innebär en framtida risk även om åtgärder vidtas och samhällsnyttan bör vara 
tydlig för att risken ska tas. Planeringen kan bidra till att vi på ett bättre 
sätt kan möta effekterna av ett förändrat klimat." Bostäder på Örjans vall bidrar inte till en 
tydlig samhällsnytta som inte kan åtkommas på en annan lämpligare plats. Tvärtom redovisas 
i Framtidsplan 2050 vart bostäder lämpligare kan byggas för att lösa bostadsförsörjningen. 
Genom att planlägga i osäkra lägen såsom Örjans vall riskerar kommunens resurser läggas på 
komplexa detaljplanarbeten stället för detaljplaner som med större säkerhet kommer att bidra 
till bostadsförsörjning (se s. 12 i avsnittet om havsnivåhöjning och översvämning) 
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”Detaljplan och bygglov medges ej på områden som identifierats som ras- eller 
skredriskbenägna eller risk för erosion”. 

• Planeringsinriktning 8, Tekniska system i ett hållbart samhälle 
 

Förslaget skulle innebära att ny bebyggelse och infrastruktur tillkommer inom primärt och 
sekundärt vattenskyddsområde. 

 
”Bebyggelse, verksamheter, infrastruktur eller andra åtgärder ska inte komma till inom 
vattenskyddsområden om det kan äventyra kommunens nuvarande eller kommande 
generationers vattenförsörjning avseende antingen kvantitet eller kvalitet. Hänsyn tas även 
till tillrinningsområdena till vattentäkterna” (Framtidsplan 2050, s 46). 
”Inom primär skyddszon för vattentäkt ska ingen ny byggnation tillkomma” (Framtidsplan 
2050, s 46). 
” Inom sekundär zon får endast användning tillkomma som inte påverkar vattentäkten 
negativt (såsom bostäder, vård, odling, camping, tillfällig vistelse, skola, park och 
natur). Övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde, Halmstads 
kommun ska följas” (Framtidsplan 2050, s 46). 
Vid en utbyggnad av området behöver denna begränsas till att endast omfatta den del av 
området som ligger i sekundärzon. Kommande detaljplanprocess får i så fall utvisa om en 
exploatering är möjlig utan att påverka vattentäkten negativt, vilket är extra komplext i 
kombination med översvämningsproblematiken. En exploatering i primärzon innebär alltför 
stora risker och skulle utöver en negativ påverkan på vattenkvalitetsnormen som inte är 
förenligt med lagstiftningen också avvika kraftfullt från kommunens riktlinjer, varför 
kommunallagens krav på likabehandling inte skulle uppfyllas. 

 
Vidare finns skyddsrum i området vilket skulle behöva beaktas vid en kommande 
planläggning. Av planeringsinriktning 8.9 framgår "Vid detaljplanering och bygglovgivning 
ska hänsyn tas till om skyddsrum berörs av exploatering. Skyddsrum bör ersättas vid rivning 
och ombyggnation där de mister sin funktion." 

 
• Planeringsinriktning 9, Risker och störningar 

 

Området omfattas vidare av en avslutad deponi varför också planeringsinriktning 9.1 
Deponier och förorenade områden inte är förenligt. Här anges "Nedlagda deponier och 
områden som pekas ut som potentiellt förorenade och som ligger inom områden med risk för 
översvämning (hundraårsflöden) eller ras- och skredriskområden observeras särskilt och 
prioriteras för eventuell åtgärd. Områden som pekas ut som potentiellt förorenade och som 
ligger inom områden viktiga för kommunens nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning 
observeras särskilt och prioriteras för eventuell åtgärd. För nya detaljplaner som berörs av 
nedlagda deponier eller förorenade områden krävs utredning och riskbedömning. Där 
markförorening konstaterats ställs krav på de sanerings- eller skyddsåtgärder som behövs för 
att marken ska anses vara lämplig för ändamålet och för att förebygga olägenheter för 
människors hälsa eller miljön." 

 
Huruvida detta utgör ett hinder för framtida exploatering är för tidigt att avgöra i en 
planutredning. Men det bidrar till en ytterligare komplexitet. 
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• Planeringsinriktning 10, Miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller 

Av planeringsinriktning 10.1 framkommer "I fysisk planering ska utgångspunkten vara att 
förbättra vattenkvaliteten i recipienten genom hållbar dagvattenhantering och vattensmart 
användning. Vattenkvaliteten i recipienten får inte försämras." Exploateringen riskerar att 
medföra negativ påverkan på grundvattnet då området är ett vattenskyddsområde. Även 
Nissan befaras påverkas vid en översvämningssituation. Exploateringen är därför inte förenlig 
med planeringsinriktning 10. 

 
Förslaget ligger i linje med planeringsinriktningarna 1,3 och 4 i översiktsplanen, Framtidsplan 
2050. Visionen för Halmstads kommuns utbyggnadsstruktur bygger på fingerstråk. 
Föreslagen utveckling skulle bidra till kommunens utbyggnadsstruktur då ny bebyggelse 
föreslås längs kollektivtrafikstråk i ort med befintlig service. Föreslagen utveckling 
koncentreras till staden genom förtätning och kan genom blandad bebyggelse bidra något till 
att motverka segregation. 

 
• Planförhållanden 

Inom fastigheten finns två gällande detaljplaner. Detaljplan 1380K-P92, Områden inom 
Halmstad, (laga kraft 1941-03-08) medger användningen ”Y II”, område för folkparks- och 
idrottsändamål, två våningsantal. Samt detaljplan 1380K-P492, Del av Örjansvall, (laga kraft 
1972-07-29) som medger ”Ri”, område för idrottsändamål. Norra delen av fastigheten är inte 
planlagd. 

 

Bild 1. Gällande detaljplaner inom fastighetsgräns. 

• Riksintressen, program och förordnanden 

Försvarsmakten 
Stora delar av Halmstads kommun ligger inom riksintresse för försvarsmakten med avseende 
på påverkansområde för väderradar och civil flygplats. 

 
Friluftsliv 
Fastigheten ingår i riksintresse för friluftsliv (FN 11 Nissan). 
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Bild 2. Riksintresse för friluftsliv markerat i grön skraffering. 
Fastighetsgräns för Halmstad 9:5 är rödmarkerat. 

 
Kulturmiljö 
Fastigheten ingår i riksintresset Kulturmjövård Slottsmöllan- Övraby (N33) Planområdet 
gränsar till riksintresse kulturmiljövård för Halmstad, Innerstaden och Östra förstaden. Enligt 
beskrivningen av riksintresset för kulturmiljövård (N 33) för Slottsmöllan- Övraby ska 
varsamhet och beaktning ske vid ingripande på den kulturhistorisk värdefulla miljön. Det 
berör bland annat Övraby stadsmiljö som visar en medeltidsstads lokalisering och omfång. 
Slottsmöllans ovanligt välbevarade tidigindustriella miljö. Platsen för det äldsta Halmstad, 
med bland annat medeltida kyrkoruin från 1100-talet (se bild 18), industrianläggningar av 
1800-talsprägel samt läget i anslutning till vattenkraften (hämtat ur riksantikvarie ämbetet 
1995). 

 

Bild 3. Riksintresse för Kulturmiljövård Slottsmöllan- Övraby markerat i rödstreckad linje. 
Fastighetsgräns för Halmstad 9:5, heldragen rödmarkerad linje. 
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• Kulturmiljöprogram 
 
Fastigheten ingår i kulturmiljöprogram för Halmstads stad: Örjans vall och Wallbergsgatan 
framtagen av kulturmiljö Halland. I kulturmiljö för Örjans vall och Wallbergsgatan är det som 
är markerat i bild nedan och förtecknas med 6.2 som direkt berör fastigheten Halmstad 9:5. 

 

Bild 4. Kulturmiljöprogram för Örjans vall och Wallbergsgatan. 
 
Örjans vall beskrivs i kulturmiljöprogrammet som Halmstads första permanenta idrottsplats 
och stod färdig 1922 (se bild 7). Entrén till Örjan valls- området ansluter till stadens 
tegeltradition med utsmyckningar och specialtillverkat Slottsmölletegel. Innanför entrén finns 
idrottsanläggningen med ett par tillhörande byggnader i nationalromantisk stil. Entrén är 
utpekad som kulturhistorisk värdefull och är av riksantikvarieämbetet B- klassad i en skala 
från A-C (se bild 5). Ytterligare en byggnad är utpekad som kulturhistoriskt värdefull. 
Byggnaden är belägen strax utanför fastighetsgränsen och är av riksantikvarieämbetet C- 
klassad i en skala från A-C (se bild 6). Byggnaden används idag av Halmstads roddförening. 

 

Bild 5. Entré till Örjan valls- området. Bild 6. Halmstad roddförening. Foto: Kulturmiljö Halland. 
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Bild 7. Flygfoto från 1930- talet över Örjansvall. Foto: Hallands Konstmuseum. 

 
Wallbergsgatan och kringliggande kvarter, planlades på 1930-talet av Ragnar Lyttkens och 
Albert Lilienberg. Gatan och kringliggande kvarter är utformad med friliggande 
egnahemsvillor utmed mjukt krökta gaturum som följer topografin. De första husen uppfördes 
1934. Den genomgående byggnadstypen är en tvåvåningsvilla med putsade, symmetriska 
fasader och sadeltak, varav några ännu är mycket välbevarade. Runt husen finns relativt små, 
lummiga trädgårdar med gräsmattor och fruktträd. Utmed gatan ger därtill murar och äldre 
staket, samt trädraden utmed Örjans vall, karaktär åt området. 

 
Analys av förslag i förhållande till riksintressen, program och förordnanden 
Stora delar av Halmstads kommun ligger inom riksintresse för försvarsmakten med avseende 
på påverkansområde för väderradar och civil flygplats. Förslaget bedöms inte påverka 
riksintresset. 

 
Hela Nissanstråket ligger inom riksintresset för friluftsliv. Förslaget skulle innebära att 
Nissans strand behöver säkras upp samt att ett översvämningsskydd behöver byggas. Detta 
kan påverka riksintresset negativt. 

 
Riksintresset för kulturmiljövård angränsar till planområdet inom vilket viktiga 
kulturmiljövärden kring slottsmöllans industrimiljö behöver tas tillvara på. 
Behov av tillgång till rekreationsytor i centrumnära områden i Halmstad kommer vara stor i 
takt med att Halmstads centrum förtätas. En exploatering enligt förslag kommer bidra till att 
en rekreationsyta försvinner. Områdets historiska förankring till folkrörelsetiden och 
idrottsrörelse är viktig utifrån ett folkhälsoperspektiv och är även ett viktigt inslag i en 
växande stad. Kulturmiljövärdet bedöms påverkas negativt vid en exploatering. 

 
Ett arbete med att utveckla Kulturstråk Nissan till ett rekreationsstråk för både kultur- och 
friluftsliv är planerat. En exploatering enligt förslag skulle påverka möjligheterna till 
utveckling av detta. 
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• Miljö och riskförhållanden 
 
Ras- och skredrisk 
Fastigheten sluttar mot sydost med en nivåskillnad om omkring 9 meter. Risk för ras- och 
skred vid Nissans stränder förekommer. Variationer i vattennivåerna i vattendraget kan öka 
risken för bristande stabilitet. 

 

Bild 8. Risk för skred längs med Nissans stränder, markerat i orange 
Fastighetsgräns för Halmstad 9:5, heldragen rödmarkerad linje. 

 
Analys av förslag i förhållande till ras- och skredrisk 
Ständerna behöver säkerställas för att inte människors hälsa och säkerhet riskeras. 

 
Vattenskyddsområde 
Området ligger inom Galgbergets vattenskyddsområde, både inom primär- och sekundär 
zon. Inom fastigheten finns även en kommunal anläggning för vattenbehandling. 

 

Bild 9.Vattenskyddsområde. Sekundär zon, markerat i blått. Primär zon, markerat med blåstreckad linje. 
Fastighetsgräns för Halmstad 9:5, heldragen rödmarkerad linje. 
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Analys av förslag i förhållande till vattenskyddsområde och anläggning av 
vattenbehandling 
Exploatering inom ett vattenskyddsområde ska enligt EU:s ramdirektiv för vatten 
(2000/60 EG) inte ske om det kan äventyra den nuvarande eller den framtida 
vattenförsörjningen med hänsyn till både kvantitet och kvalitet. Vattenskyddets geografiska 
område samt tillhörande föreskrifter är beslutade av länsstyrelsen. Vattenskyddsområdets 
föreskrifter syftar till att skydda grundvattnets kvalitet mot föroreningar eller som kan skada 
grundvattentäktens möjlighet att producera ett råvatten som lämpas för 
dricksvattenproduktion. Föreskrifterna för ett vattenskyddsområde innebär att vissa aktiviteter 
behöver anmälas eller ansöka om tillstånd för hos miljönämnden som är en autonom 
myndighetsnämnd. Exempel på vad föreskrifterna reglerar är anläggning av vägar, 
schaktningsarbeten, fyllning med externa massor (vilket är förbjudet inom primärt 
skyddsområde), borrning av energibrunnar, hantering av för grundvattnet farliga vätskor etc. 

 
Enligt Miljökvalitetsnormerna för grundvatten får varken kvaliteten eller kvantiteten i en 
grundvattenförekomst försämras och det är förbjudet för kommunen att tillåta planer som kan 
påverka detta negativt. Länsstyrelsen har prövningsrätt för åtgärder som de anser inte är 
förenligt med lagstiftningen kring miljökvalitetsnormerna i 5 kap i miljöbalken. Länsstyrelsen 
kan upphäva detaljplanen om de bedömer att det utgör en för stor risk för grundvattnets 
kvalitet eller kvantitet. 

Enligt kommunens egna övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden, 
beslutat i KF 2018-02-13 § 3 ska inte områden inom primär zon bebyggas. Inom sekundär 
zon kräver en byggnation av bostäder mycket långtgående skyddsåtgärder vilket kan bli 
mycket kostsamt. Riktlinjerna ska följas i enlighet med planeringsinriktning 8.1 i 
Framtidsplan 2050 varför de också har en juridisk status i enlighet med plan- och bygglagen. 

 
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) sårbarhetsklassning ligger området inom det 
som i matrisen nedan extrem och hög sårbarhet. Enligt dessa riktlinjer skulle det bara vara 
möjligt att bygga bostäder inom den sekundära zonen av vattenskyddsområdet men med 
mycket långtgående skyddsåtgärder samt om det är förenligt med föreskrifterna för 
vattenskyddet. 

Bild 10. SGUs sårbarhetsklassning. 
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jämfört 

Kommunens anläggning för vattenbehandling har en dränerande effekt i området då det sker 
en konstant pumpning och bortflöde av grundvattnet när det tas upp som dricksvatten. Att 
avsluta pumpning skulle bidra till att grundvattennivån troligtvis bli ännu högre i närområdet 
med vad det är idag. 

Havsnivåhöjning och översvämning 
Halmstad kommer att påverkas mycket av kommande klimatförändringar. Både extrema 
havsnivåer och höga flöden i Nissan kan leda till översvämningar i delar av staden. Hur stora 
områden som påverkas kan inte förutspås utan det beror på allas vårt beteende med minskat 
klimatavtryck hur mycket problematiken ökar. I översiktsplanen planeras för beräknande 
klimatförändringar år 2100 med havsnivå vid extremväder, högsta beräknade flöde i åarna och 
hundraårsregn. 

 
I översiktsplanen pekas det inte ut några nya bebyggelseområden i områden som riskerar att 
översvämmas. Undantag är endast aktuellt inom i stadens mest centrala delar eftersom detta 
har unika kvalitéer som inte kan ersättas någon annanstans. 

 
Enligt länsstyrelsens, myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Halmstad 
kommuns översvämningskartering finns risk för översvämning i större delar av fastigheten. 
Enligt karteringen bedöms området påverkas kraftigt av höjda havsnivåer. Enligt 
översiktsplanens planeringsinriktningar och Boverkets rekommendationer (som länsstyrelsen i 
dagsläget följer) ska det i detaljplaner tas hänsyn till beräknat högsta flöde för 
översvämningar samt högsta extremhavsnivå till minst år 2100. En stor del av fastigheten 
ligger inom översvämningsrisk vid höga flöden idag. Denna risk förväntas öka med 
klimatförändringarna. 

 
 

 

Bild 11. Kommunens högsta beräknade högsta flöde 2100. Bild 12. Länsstyrelsens högsta beräknade 
havsnivå år 2012 och 2100. 
MSB översvämmningskartering beräknat högsta 
flöde. 

 

Analys av förslag i förhållande till havsnivåhöjning och översvämning 
 
Inom området finns en stor risk för översvämning och föreslagen användning kommer kräva 
stora skyddsåtgärder. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-15, KS § 77 att ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja planering av projektet Klimatsäkring etapp 1 av Halmstads centrum. 
Det planerade klimatreservatet sträcker sig från Nissans utlopp till Norre katts park och till 
Nissastrand på motsvarande sida (se bild 13-14). Norre katts park är utpekad som en 
översvämningsyta och översvämningsrisken bedöms inte öka för den omkringliggande 
bebyggelsen. Nissastrand är redan klimatsäkrad. 

 
En konsekvensutredning, kostnadsberäkning och tidplan för skydd av Halmstads centrum är 
framtagen 2020-12-18 av SWECO. Utredningen lyfter vikten av att översvämningsskyddet 
ska byggas på en övervämningssäker nivå vilket innebär att marknivån behöver höjas på de 
flesta områden som behöver skydd mot framtida höjda vattennivåer. En höjning av marknivån 
kräver dock att geotekniska förutsättningarna tillåter det. 

 
Utredningen lyfter även utmaningar med ett inre översvämninsskydd och menar på att 
samtidigt som det skyddar mot översvämningar på grund av höga vattennivåer i vattendragen, 
kan det även bidra till översvämningar på grund av skyfall då det utgör ett hinder för 
skyfallsvatten som rinner på gatorna att nå fram till Nissan eller havet. En annan egenskap är 
att de begränsar tillgängligheten till kajerna och utgör en ibland oönskad barriär för kontakt 
med vattnet. 

 
Översvämningsskyddet är uppdelat i olika delsträckor som har en varierande nivå på 
utformning och gestaltning. Läge 2 är ett yttre storskaligt skydd och läge 1 representerar det 
inre skyddet (se bild 13). 

 

Bild 13. Översvämningsskydd uppdelat i olika delsträckor.  Bild 14. Sträckning på klimatsäkring etapp 1 och 2. 



14  

En kalkyl är framtagen av SWECO 21-02-18 som beräknar kostnader av ett inre 
översvämningsskydd av Halmstad. Kalkylen är beräknad utifrån år 2020 prisbild och priser på 
material och resurser kan och kommer troligtvis förändras. 

 
 

 
Bild 15. Beräknad kalkyl i ett tidigt skede, framtagen av SWECO 21-02-18. 

 
Kalkylen beräknar inte kostnader på resurser under planeringsprocessen som bland annat 
innefattar förstudie, utredningar och gestaltning. Inte heller omfattar kalkylen kostnader för 
underhåll efter genomförande. 

 
Den klimatanpassningsåtgärd som kan bedömas lämplig för Örjan valls- området kan liknas 
vid det översvämningskydd som planeras för delsträcka 6 och 7 (se bild 13 och 14). 
Skillnaden på översvämningskydd 6 och 7 är att delsträcka 6 föreslås ett murliknande skydd 
som beräknas kosta omkring 37 mkr. För delsträcka 7 föreslås en jordvall som är enklare och 
billigare att genomföra men kräver ett större markanspråk jämfört med en murlösning. 
Beräknade kostnader enligt kalkyl är omkring 21 mkr. 

Antagandet om kostnad och utformning som görs i denna planutredning för Örjans vall i 
jämförelse med det inre översvämningsskydd för Halmstad är grov och kan endast kan en vag 
uppfattning om kostnader. Utifrån den framtagna kalkylen kan priser på ett 
översvämningsskydd variera mellan omkring 5 och 60mkr. 

 
Dagvatten 
I kommunens övergripande skyfallskartering (2019) som visar översvämning och avrinning 
på markytan har områdets påverkan av närområdet vid utbyggnad studerats vid skyfall med en 
återkomsttid på 100 år. 
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Bild 16. Skyfallskartering 

 
Analys av förslag i förhållande till dagvatten 
Området ligger lågt i omgivningen och grundvattennivåerna är troligtvis höga. Hantering av 
dagvattnet i området kräver fördröjning och rening innan det når recipienten Nissan. 
Hantering av dagvattnet kommer att bli komplicerat att lösa och det kommer kräva extra 
skyddsåtgärder för att inte förorena vattentäkten. 

 
Strandskydd 
Området ligger inom 100 meter för strandskydd. Inom befintliga detaljplaner från 1941 och 
1972 är strandskyddet upphävt men återinträder vid detaljplaneläggning. 

 
Analys av förslag i förhållande till strandskydd 
Förslaget kräver en ny detaljplan och det kan innebära att strandskyddet inträds. 
Användningen från idrottsändamål till bostäder kan påverka strandskyddets syfte om 
tillgänglighet för allmänheten och som passerbart stråk för djur- och växtliv påverkas 
negativt. En eventuell planläggning skulle kunna utöka den allmänna platsmarken längs 
Nissan jämförelse med den tillgänglighet som finns idag. Det kanske går att hävda att området 
för arenan och fotbollsplanerna är i anspråkstaget på ett sätt som gör att det inte är tillgängligt 
annat än vid träningar eller fotbollsmatcher och att den allmänt tillgängliga ytan inte kommer 
att minska vid en planläggning av bostäder. En del av området är inte planlagt där råder 
strandskyddet idag (se bild 1). 

 
Fornlämningar 
Fastigheten Halmstad 9:5 ingår i stadslager L1997:4475. Stadslagret beskrivs som ett 
medeltida kulturlager. Inom det på kartan markerade området (se bild 17) har vid 
schaktningar och anläggandet av villaområdet påträffats grundmurar till kapell och andra 
byggnader tillhörande Sankt Jörgens hospital. Området är delundersökt men utifrån 
riksantikvarieämbetets (RAÄ) antikvariska bedömning och lämningens status, bedöms den 
inte vara skadad. 
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Bild 17. Stadslager markerat i turkost, fornlämning 
markerat i rött. 

Bild 18. Medeltida kyrkoruin från 1100- 
talet. 

 

Analys av förslag i förhållande till fornlämningar 
Arkeologisk utgrävning är av stort intresse. 

 
Teknisk försörjning 
Fastigheten ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten och har befintliga 
serviser. 

 
Analys av förslag i förhållande till tekniska system 
Gällande teknisk försörjning kommer spillvattenledningarna vara hårt ansträngda. 
Spillvatten från Oskarström, Sennan och Åled kommer efter ett par år att anslutas till de 
ledningar som finns längs Nissan vid Örjans vall och detta behöver tas med i beräkning. 

 
Grundvattenbildningen kan påverkas negativt då infiltration av regnvatten minskar till följd av 
att mark hårdgörs. Mindre arealer grönyta ska efter utbyggnad med bebyggelse och 
hårdgjorda ytor klara samma infiltrationsvolym som den ursprungliga arealen före utbyggnad. 
 
Potentiellt förorenade områden  
Inom fastigheten finns ett potentiellt förorenat område i riskklass 2. Den kommunala avfallsdeponin 
fanns innan Örjans vall anlades och omfattar cirka 7500 m2.  
 
Analys av förslag i förhållande till potentiellt förorenade områden  
Det kommer krävas omfattande markmiljöundersökningar av det potentiellt förorenade området inom 
fastigheten.  

 
Resursåtgång 

 
Utredningar som behövs vid ev. planläggning av del av fastighet Halmstad 9:5: 

• Geoteknisk utredning med grundläggning och bärighet 
• Dagvattenutredning/Va-utredning 
• Trafikutredning, parkering m.m. 
• Arekologisk utredning 
• Stadsbild och kulturmiljö 
• Solstudie 
• Trädinventering 
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Färdmedelsfördelning 
utifrån RVU 2018 

5% 
18% 

41% 

30% 6% 

Bil 

Kollektivtrafik 

Cykel 

Gång 

Övrigt 

Naturvårdsinventering 
• Gestaltningsprogram (utifrån hänsyn till kulturmiljövärdet) 
• Hållbarhetsprogram (utifrån risken för betydande miljöpåverkan) 
• Radonmätning 
• Markföroreningar 
• Översvämningsskydd: 

- Översvämningsskydd behöver byggas på en övervämningssäker nivå- 
marknivån behöver höjas- En höjning av marknivån kräver att massor är 
förenliga med vattenskyddsområdets föreskrifter. 

- Modellering 

• Grundkarta med uppdatering 
• Fastighetsförteckning med uppdatering 

 
Utredningar som eventuellt kan krävas vid fortsatt planläggning: 

• Tidigt samråd med LST om behandling av riksintresse 
• Tidigt samråd med miljönämnden om behandling av vattenskyddsområde 
• MKB 
• Förprojektering av översvämningsskydd mm. 

 
Trafik 
På befintliga bostadsgator i området är det idag cirka 200 motorfordon/dygn. Förslaget skulle 
innebära ett ökat trafik underlag. 

 
Analys av förslag i förhållande till transporter 
I denna planutredning har en uppskattning gjorts på hur många nya bostäder och antal 
invånare som kan tänkas rymma inom yta med hänsyn till primärt vattenskyddsområde, 
översvämningsrisk, strandskydd och riksintresse för friluftsliv. Utifrån denna uppskattning på 
antal nya bostäder respektive invånare har en uppskattad färdmedelsfördelning tagits fram. 

 
Närhet till busshållplats och ungefärlig turtäthet, finmaskighet på gång- och cykelvägnätet, 
samt exploateringsnivå bebyggelsetäthet har matats in i trafikalstringsverktyget. P-norm eller 
avsteg från normen har inte tagits med då dessa kan variera. Uträkningen är översiktlig för att 
få en ungefärlig bild på mängd trafik som behöver hanteras. Färdmedelsfördelningen har 
tagits från kommunens resvaneundersökning 2018 för det aktuella området samt omgivande 
bostadsområden

Bild 19. Trafikalstringsverktyg. 
Färdmedelsfördelning utifrån RVU 2018 
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Tillkommande trafikmängden bör inte belasta befintliga bostadsgator då detta skulle innebära en 
kraftig ökning jämförelse med dagens trafik, vilket gatorna inte är lämpade för. En anslutning 
placeras bäst norr om befintlig bebyggelse, med koppling till Slottsmöllevägen som fungerar 
som matargata till området. För att detta ska fungera behövs dock ytterligare åtgärder, tex att 
stänga delar av Slottsmöllevägen för vanlig trafik och endast tillåta busstrafik. Detta eftersom 
den södra delen av vägen är väldigt smal och ansluter mot flera direktutfarter från bostäder. 
Utmed Nissan kan istället gång- och cykelkoppling stärkas. 
 

 
FÖRSÄLJNINGSINTÄKT 
En försäljningsintäkt är beräknad utifrån de förutsättningar som planutredningen resulterat i. 
Exploatering inom fastigheten är begränsad och lämplighetsbedömningen har resulterat i ett 
scenario där hänsyn tas till områdets förutsättningar dvs. att fastigheten ligger inom primärt 
och sekundärt vattenskyddsområde, fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, 
friluftsliv och försvarsmakten, det råder ras- och skredrisk vid Nissans stränder samt att stora 
risker finns för översvämning. 
 
Del av fastighet som anses mer lämpad för prövning av bostadsbebyggelse är cirka 3,2 ha. 
Inom denna yta är fotbollsarenan placerad och även diverse mindre byggnader. 
 

Bild 20. Utpekat område med hänsyn till områdets förutsättningar. 
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I samband med framtagandet av Översiktsplanen, Framtidsplan 2050 genomfördes en 
täthetsutredning. Denna utredning är vägledande vid planering av nya bostadsområden i 
Halmstads kommun. Vilken täthet som är lämplig för Örjans vall- området är i dagsläget 
oklart och behöver i ett senare skede utredas närmre. I denna planutredning har tätaste 
bostadsområdena utanför centrumutvecklingsområdet samt Gamle tull används som exempel 
för hur många bostäder respektive invånare som kan tänkas rymma inom ytan om 3,2 ha. 
Tätheten likt Gamle tull representerar den högsta täthet som är belägen i Halmstad idag. Då 
förutsättningarna på Örjans vall är väsentligt mer komplexa avseende en rad omständigheter 
såsom vattenskyddsområde, översvämningsrisker, kulturmiljövärden är täthet likt Gamle Tull 
sannolikt för högt beräknad, vilket bör vägas in. Uppskattning på antal bostäder samt invånare 
ger endast en översiktlig bedömning av hur många nya bostäder som kan tänkas rymma inom 
ytan om cirka 3,2 ha samt om förskola ska rymmas inom området eller ej. Runt 300-500 
lägenheter bör få plats inom det område om 3,2 ha. 

 
Beräkning av potentiell försäljningsintäkt 
Tidiga beräkningar av potentiell exploatering av detta slag är alltid svåra att göra och måste 
baseras på en rad antaganden och kvalificerade gissningar. Det som i huvudsak styr den totala 
intäkten i exploateringsprojekt är attraktiviteten på marken, alltså vad någon är villig att betala 
för byggrätter i just detta läge samt mängden byggrätt. Förenklat priset per BTA 
(bruttototalarea) multiplicerat med antalet kvadratmeter BTA. Där antalet BTA i princip är 
byggnadernas fotavtryck gånger antalet våningar. 

 
Hur många kvadratmeter BTA man kan sälja i ett projekt beror alltså väldigt mycket på de 
avvägningar som behöver göras inom planarbetet och vilken exploateringsgrad man således 
finner lämplig. 

 
Vid en potentiell anvisning av byggrätter på Örjans vall förordas ett öppet förfarande genom 
en markanvisningstävling eller anbudsförfarande enligt Kommunfullmäktiges Riktlinjer för 
markanvisning. Detta för att konkurrensutsätta anbuden på marken och säkerställa att ett 
marknadsmässigt pris erhålls. Förutom pris kan även andra kvalitetsaspekter i anbuden 
utvärderas så som arkitektonisk gestaltning och social och miljömässig hållbarhet. 

 
ANTAGANDEN 

 
- Pris/kvm BTA 
Ett möjligt försäljningspris har bedömts till 6500 kr/kvm BTA. Detta med bakgrunden av att 
byggrätter i Folkparken anvisas för 5200 kr/kvm BTA, i detta fall förvisso som 
direktanvisning. I markanvisningstävlingen för fjärde kvadranten i Fyllinge som genomfördes 
under våren 2022 var högsta erbjudet pris 7440 kr/kvm BTA och medelvärdet av de sex 
högsta anbuden 5485. Bostäder på Örjans vall bedöms ha ett högre pris på grund av det 
centrala läget än vad Fyllinge och till viss del även Folkparken har. 

 
Priserna påverkas också av till vilken upplåtelseform byggrätterna anvisas. Anvisas byggrätter 
med kravet att de ska uppföras som hyresrätter påverkar det även prisbilden i området då 
markanvisningar med sådana krav generellt genererar ett lägre anbud. Skulle 1/3 av 
byggrätterna inom området anvisas med krav på hyresrätt bedöms snittpriset på byggrätter 
inom området till 5100 kr/kvm BTA. 
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- Exploateringsgrad, parkering m.m. 
För att uppskatta intäkten måste förutom priset mängden försäljningsbar byggrätt uppskattas. 
Mängden byggrätt är ytterst svår att uppskatta i ett tidigt skede utan konkreta skisser att räkna 
på. Jämförelser får istället göras med områden som har en exploateringsgrad som kan 
bedömas lämplig att appliceras på Örjans vall. Jämförelser har i detta fall gjorts med Gamle 
Tull och Kemisten (Lundgrens trädgårdar). Örjans vall bedöms kunna bebyggas med en 
liknande täthet och ett våningsantal runt 5,5. Samtidigt påverkas exploateringsgraden av fler 
parametrar än täthet och våningsantal. För Örjans vall handlar det om hur stora delar av 
området som måste avsättas för allmänna ändamål som förskola, översvämningsskydd, park 
och andra allmänna ytor. En stor faktor som kan komma att påverka exploateringsgraden är 
hur parkering ska hanteras för den tillkommande exploateringen. Det är otroligt att parkering 
med hänsyn till översvämningsrisken skulle kunna lösas genom underjordiska garage. 
Lösningar med markparkering inom området får därför stor påverkan på exploateringsgraden. Antalet 
försäljningsbar BTA måste därför redovisas som ett spann mellan 50 000 och 30 000 BTA där fortsatta 
avvägningar inom ett eventuellt planarbete får stor påverkan på den försäljningsbara volymen. 

 
- Rivningskostnader 
För att en exploatering ska vara möjlig måste fotbollsarenan rivas. Rivningskostnaderna har 
uppskattats till 20 mkr enligt erfarenheter från tidigare genomförda rivningar i kommunen. 
Rivningen i sig bedöms som relativt okomplicerad men med stora volymer att riva och 
transportera bort. Viss risk finns då betongen i läktarna kan innehålla krom-6 vilket ger en 
dyrare hantering av rivningsmaterialet. 

 
- Kostnad för höjning av mark/översvämningsskydd 
Då området ligger utmed Nissan och i allmänhet är relativt låglänt finns en risk för 
översvämning som måste hanteras för att bostadsbebyggelse ska vara möjlig. Kostnaderna för 
att vidta åtgärder för att hålla översvämningsrisken på en acceptabel nivå har uppskattats till 
10,4 mkr. Detta då uppskattning görs att halva planområdet behöver höjas en meter och att 
särskilda krav ställs på införande av fyllnadsmassor inom sekundärt vattenskyddsområde. 
Jämförelser har gjorts med uppfyllnadsarbete inom hamnenprojektet. 

 
- Utbyggnad av allmän plats (gator m.m.) 
Området är delvis jämförbart med Kemisten dock antas kostnaderna för utbyggnad av allmän 
plats jämförelsevis vara dyrare för Örjansvalssområdet. Detta för att delar av anläggandet sker 
på jungfrulig mark och att vattenskyddsföreskrifterna antas leda till fördyringar i 
masshantering och anläggningsteknik. Kostnaden har bedömts till knappt 40 mkr. 

 
- Övriga kostnader 
En exploatering av Örjans vall kan antas medföra andra kostnader i form av förändringar av 
trafikinfrastrukturen utanför området, arkeologiska utgrävningar och ledningsomläggning. 
Därför har en kostnadspost för övriga oförutsedda kostnader om 10 mkr tagits med i 
beräkningarna. Plankostnaderna uppskattas till 5 mkr för framtagande av detaljplan. 

 
En exploatering av Örjans vall bedöms också medföra behov av kommunal investering i en ny 
förskola. Som jämförelse har den nya förskolan på Ranagård budgeterats till 40 mkr. Denna 
investering har inte inkluderats i beräkningarna av nettovinsten men kravet på yta en sådan 
förskola skulle medföra inom området har tagits med i bedömningen då en förskoleetablering 
påverkar mängden tillgänglig yta för bostadsexploatering. 
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Analys 
Givet alla osäkerheter och hur mycket olika bedömningar inom ett detaljplanearbete påverkar 
beräkningarna bedöms en exploatering av Örjans vall kunna generera en potentiell nettointäkt 
mellan 127 och 248 mkr. Görs antagandet att 1/3 av de potentiella byggrätterna anvisas med 
krav på hyresrätt som upplåtelseform bedöms nettointäkten till mellan 82 och 176 mkr. Den 
största osäkerhetsfaktorn i denna bedömning består i hur stor del av ytan inom Örjans vall 
som faktiskt går att använda till bostadsexploatering. 

 
OMLOKALISERING 

 
En omlokalisering av Örjans valls fotbollsarena till Sannarp förutsätter att ett ökat 
trafikunderlag samt logistik vid in- och utlastning kan lösas. En ny arena bör placeras på 
befintlig parkeringsyta för att undvika att ta yta från samtliga aktivitetsytor på Sannarps 
området. De befintliga parkeringsplatserna behöver då ersättas. För att undvika att 
aktivitetsytorna tas i anspråk bör parkeringsplatser placeras i ett parkeringshus i samband 
med ny arena. Denna lösning är yteffektiv men medför ökade kostnader jämfört med 
bilparkeringar i markplan. 
 
Kostnad 
Bedömningen är att en arena med ett åskådarantal på 8000-10 000 personer hade kostat 250- 
300 miljoner kronor att bygga. Antagandet baseras på de referensobjekt för fotbollsarenor som 
byggts i södra Sverige och ingen hänsyn har tagits till någon specifik plats för byggnation. 
Antagandet är en väldigt grov kostnadsbedömning och utfallet kommer så klart att påverkas 
av marknadsläge samt vilken standard och utformning man i så fall väljer. 
 
Kostnad för parkeringshus påverkas, likt kostnad för arenan, av marknadsläge och antal 
parkeringsplatser som krävs beroende på parkeringsplatsbehov. En parkeringsplats i ett 
parkeringshus kostar uppskattningsvis mellan 200- 350 tkr/plats. 
 
Analys av omlokalisering från Örjans vall till Sannarp 
En omlokalisering av Örjans valls fotbollsarena till Sannarp skulle innebära att en stor yta för 
arenan tas i anspråk. I planeringsfasen behöver flera aspekter utredas (se nedan). 
 
 
Intressenter och planeringsaspekter: 
 
Halmstad Arena 

• En omlokalisering innebär ett ökat trafikunderlag och behov av trafiklösningar och 
parkeringar. 

• Logistik till och från Halmstad Arena (transporter, in och utlastning m.m.) 
 
Halmstad Arena IP 

• Föreningsliv: Kommer att kräva etablering av en helt ny fotbollsanläggning/idrottsplats 
(omklädningsrum, konstgräsplaner, gräsplaner m.m.) för föreningslivet. Ersättningsytor 
kommer krävas för denna omlokalisering. 

• Lägerverksamhet: Befintliga ytor används idag för en omfattande lägerverksamhet. 
Halmstad lägerstaden. (Laxacupen, Utvecklingsläger SVFF, m.fl.) 

• BUF/UAF: BUF och UAF (Sannarpsgymnasiet, Aspero, Furulundskolan, Klaraskolan m.fl.) 
efterfrågar redan idag mer aktivitetssytor, både på Halmstad Arena IP och Halmstad Arena än 
vad som finns tillgängligt. Aktivitetsytorna är helt avgörande för att kunna genomföra ämnet 
idrott- och hälsa inom ramen för skolplanen. 

http://intranet.halmstad.se/forvaltningar/byggnadskontoret/checklistafordetaljplaneprocessen/detaljplaneprocessen.4.3cae521e12b1e94a19580003631.html#Forstudie
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Sammanställning antal bokade timmar 

Vintersäsong 4/10 2021 -- 17/4 2022 
Sommarsäsong 18/4 --2/10 2022 

Kundgrupp Vintersäsong Sommarsäsong  Helår 
Skolor 138 1 390  1 528 
Föreningar 961 8 297  9 258 
SvFF  293  293 
HFF 28 17  45 
Summa 1 127 9 996  11 123 

Bild 21. Sammanställning av antal bokade timmar (aktivitetsytor). 
 

Elitarena fotboll 
Utöver en elitarena för fotboll kommer även ytor för HBK träningsverksamhet elit krävas. 
Val av underlag på elitarenan påverkar behov av träningsplaner. Konstgräs på elitarenan det 
bästa alternativet kopplat till tillgänglighet. Naturgräs och hybridgräs kräver mer 
träningsplaner kopplat till möjlig tillgänglighet. 

 

Trafikala förutsättningar 
• Parkeringshus: En utökad verksamhet i arenaområdet och fler evenemang innebär ett 

utökat behov av p-platser. P-hus är ett yteffektivt sätt att tillgodose det behovet. 
• Ombyggnation av korsningen Frennarpsvägen-Växjövägen: Korsningen är en 

olycksdrabbad korsning som behöver säkras för gående och cyklister. Även 
kapaciteten i korsningen behöver utökas för en smidig trafik. 

• Tydliga ytor för gående och cyklister (separerade från biltrafik) behöver säkerställas 
inne på fastigheten, samt angöringsyta för bussar. 

 
 
Sammanvägd ekonomisk bedömning 
Projektekonomiskt resultat av bostäder på Örjans vall är uppskattat till en nettointäkt mellan 
82-248 mkr beroende på upplåtelseform och storlek på yta som är lämplig och går att använda 
till bostadsexploatering. 

 
Uppskattad kostnad för en ny arena vid Sannarp är mellan 250-300 mkr. 
Kostnadsbedömningen och utfallet kommer att påverkas av marknadsläge samt vilken 
standard och utformning man väljer. 

 
Observera att inga kostnader på resurser under planeringsprocessen som bland annat 
innefattar förstudie och utredningar har räknats in. Inte heller omfattar de uppskattade 
kostnaderna för underhåll efter genomförande. 

 
Totala kostnader för bostadsexploatering på Örjans vall och en omlokalisering med en ny 
arena vid Sannarp har bedömts generera ett negativt nettoresultat. 
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Lämplighetsbedömning enligt PBL och MB 

• Lämplighet med hänsyn till mark- och vattenanvändning PBL 2 kap

Föreslagen mark- och vattenanvändning för fastigheten Halmstad 9:5 är inte lämpligt enligt 
PBL kap. 2§ 2. Syftet med lagen är att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som om området är mest lämpad för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Då hela fastigheten ligger inom primärt och sekundärt vattenskyddsområde, är drabbat av 
kommande översvämningar och har höga kulturmiljövärden anses inte användningen B, 
bostäder vara den användning som området är mest lämpad för. Lämpligheten bedöms även 
utifrån riksintresse kulturmiljö och friluftsliv. 

• Lämplighet med hänsyn till allmänna och enskilda intressen PBL 2 kap

Utredningar som behöver tas fram under ett ev. detaljplanearbetet är bl.a. trafik-, buller- och 
dagvattenutredning. För att främja en ändamålsenligstruktur behöver detaljplanearbete ta 
hänsyn till den övergripande strukturen för Örjan valls- området samt till befintlig bebyggelse 
och infrastrukturstruktur. Den tillkommande trafikmängden bör inte belasta befintliga 
bostadsgator för att dem inte anses vara lämpliga för permanent genomfartstrafik. Utöver den 
bedömning som gjorts av trafikmatning i denna planutredning behöver alternativa vägar 
studeras och åtgärder för vad som kan göras för att minska ev. ökad trafik på bostadsgatorna. 

Området består främst av villor och ny bebyggelse bör uppföras med olika bostadstyper för att 
uppnå en blandad stad. Fastigheten ingår i kulturmiljöprogram för Halmstads stad: Örjans vall 
och Wallbergsgatan vilket bör tas med i beaktning vid eventuell utformningen och 
gestaltningen av området. 

Området ligger nära Galgbergets rekreationsområde och bör bindas ihop med gröna kopplingar och 
stråk för att skapa en sammanhängande och lättillgänglig struktur. 

Förslaget kan begränsa utvecklingen av Kulturståk Nissan och möjlighet till rekreation under 
byggnation. Förslaget tar därför inte hänsyn till det allmänna intresset gällande möjlighet till 
rekreation. I en stad som förtätas behöver möjligheten till rekreation säkerställas. 

• Miljöbalk 3 kap.

Fastigheten ingår i riksintresse för friluftsliv, kulturmiljö och försvaret. 
Ett genomförande av detaljplan kan innebära en påtaglig skada på natur- 
eller kulturmiljön och ska enligt miljöbalken kap. 3 §6 skyddas. 

• Krav på reglering med detaljplan PBL 4 kap

Det kommer att krävas en detaljplan för exploatering inom föreslaget område. 
Gällande detaljplaner inom fastighet medger användningen ”Y II”, område för 
folkparks- och idrottsändamål, två våningsantal. Samt ”Ri”, område för 
idrottsändamål. Norra delen av fastigheten är inte planlagd. 

• Miljökvalitetsnormer och naturskydd MB 5, 7 och 8 kap
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Fastigheten ligger inom primärt och sekundärt vattenskyddsområde för Galgberget. Föreslagen 
användning av fastigheten innebär en stor ökning av hårdgjord yta inom vattenskyddsområdets 
tillrinningzon som riskerar att påverka miljökvalitetsnormen för grundvattnet negativt. 
 
Nissan omfattas av strandskydd 100 meter. Inom befintliga detaljplaner från 1941 och 1972 är 
strandskyddet upphävt. Förslaget kräver en ny detaljplan och det kan innebära att 
strandskyddet inträds. Eventuell exploatering behöver anpassas till strandskyddsområdet. 
Upphävande av strandskydd skulle kunna motiveras inom delar av området men frågan 
behöver utredas fördjupat. 
 
 
BEDÖMNING 

 
Ekologiska konsekvenser/effekter 

 
En exploatering av området riskerar att leda till betydande miljöpåverkan avseende påverkan 
på vatten. Såväl grund- som ytvatten riskerar påverkas negativt avseende kvalitet och 
grundvattnet även avseende kvantitet. Av konsekvensbedömningen till Framtidsplan 2050 
framkommer att betydande miljöpåverkan i kommunens fysiska planering främst riskerades 
avseende negativ påverkan på vatten, främst grundvatten. Att vara försiktig vid exploatering 
av vattenskyddsområde är därför av mycket stor vikt. 

 
Föreslagen exploatering berör inte natura 2000. Den norra delen av fastigheten består av ett 
skogsparti där naturvärdesinventering och trädinventering kan behöva genomföras. 
Strandskyddat område kommer beröras. Del av fastighet som föreslås, som bland annat tar 
hänsyn till primärt vattenskyddsområde, kan möjligen hävdas redan vara i anspråkstagen, 
dock måste detta samrådas i tidigt skede med Länsstyrelsen. Det är även väsentligt att titta 
vidare på riskerna för påverkan på kvaliteten och kvantiteten på grundvattnet. 

 
En ökad trafik till och från området är en konsekvens som behöver beaktas. Dock kan 
det centrala läget i staden innebära goda möjligheter att välja ett mer hållbart resande, framför 
allt åtgärder som premierar cykelanvändning framför bilen. 

 
Den föreslagna exploateringen kan innebära en stor påverkan på kulturmiljövärdet. Det 
känsliga läget ställer höga krav på gestaltningen av den föreslagna exploateringen. 

 
Ekonomiska konsekvenser/effekter 
En utveckling av området enligt förslag kommer kräva investeringar för utbyggnad av ny 
infrastruktur samt allmän platsmark för att tillgängliggöra och ta hänsyn till riksintresse för 
friluftsliv och strandskydd. Det kommer att behövas nya ledningsnät för både VA, dagvatten och 
annan teknisk försörjning. Förslaget kan även komma att medföra ombyggnad av vissa befintliga 
strukturer. 

 
Exploateringen kan medföra ett stärkt underlag för både kommersiell och offentlig service 
vilket ger positiva ekonomiska konsekvenser. Identifierade risker som översvämning och 
behov av översvämningsskydd, åtgärder vid exploatering inom vattenskyddsområde och 
diverse utredningar kan medföra kostnader som kan påverka projektets ekonomiska 
genomförbarhet. 

 
Det kommer behövas skyddsåtgärder för att kunna säkerställa kvaliteten och kvantiteten på 
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grundvattnet. Kostnadsuppskattningar för detta kommer behöva göras längre fram i processen. 
Nytillkomna grön och blåstrukturer kan komma att behöva driftas annorlunda med anledning av 
vattentäkten, vilket kan medföra högre driftskostnad än idag. 

 
En omlokalisering av fotbollsanläggningen till arenan/ Sannarp medför stora ekonomiska 
effekter. Exakta kostnader av drift och underhåll behöver utredas i ett senare skede. 

 
I denna planutredning har uppskattning av kostnader för bostadsexploatering på Örjans vall 
och en omlokalisering med en ny arena vid Sannarp har bedömts generera ett negativt 
nettoresultat. 

Ytterligare bostäder i fler centrala lägen än som redan är utpekat i översiktsplanen medför ett 
ökat behov av grundskolor i centrum. Etableringen av bostäder på denna plats medför 
sannolikt färre bostäder i andra centrala lägen, eftersom skolorna på exempelvis 
Tullkammarkajen eller Kattegatt behöver byggas större. 
 
Sociala konsekvenser/effekter 
Tillkommande bebyggelse i området innebär en ökad befolkning vilket stärker underlaget för 
både allmän och kommersiell service. Ytterligare bostäder i flerbostadshus stärker 
bostadsutbudet i området och kan bidra till en blandning av olika bostadstyper i centrala 
Halmstad. Detta bidrar till inriktningen i översiktsplanen om att olika bostadskategorier ska 
blandas för att motverka bostadssegregation. 

 
I översiktsplanen pekas andra områden ut för att lösa bostadsförsörjningen som är mindre 
komplexa och är därför säkrare för att uppnå det allmänna intresset. Detaljplanläggning i 
komplexa planprocesser riskerar att ta resurser från andra mer säkra projekt och kan påverka 
bostadsförsörjningen negativt, då risken är stor att en detaljplan för bostäder på platsen 
riskerar att inte vinna laga kraft. 

 
En omlokalisering av fotbollsplaner vid Örjans vall innebär att möjlighet till denna aktivitet 
förvinner och ersätts med bebyggelse. Verksamheten bidrar idag till ett mer levande centrum 
vilket är en positiv effekt som skulle försvinna vid en omlokalisering. Att klustra denna 
aktivitet vid Sannarps området kan bidra till både positiva och negativa konsekvenser. 
Negativa i den aspekt att aktiviteten blir otillgänglig för invånare som bor i centrala Halmstad 
och positivt i den aspekt att mötesplatser lokaliseras vid socioekonomisk svagare områden 
vilket är i enlighet med planeringsinriktning 3.5 för att främja möten. En ny arena kan bidra 
till fler arbetstillfällen i Halmstad samt att större event möjliggörs. 

 
FORTSATT HANDLÄGGNING 

 
Kommunledningsförvaltingen, samhällsutvecklingsavdelning föreslår att platsen inte bebyggs 
med bostäder. 

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT 

 
Förvaltningsöverskidande projektsamordningsgrupp rekommenderar att Kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott godkänner planutredningen för Örjans vall, samt att sökanden ges 
ett negativt besked på ansökan om att upptas i "Riktlinjer för bostadsförsörjning". 
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