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INLEDNING
PLANPROCESSEN
Standardförfarande tillämpas enligt Plan- och bygglag 2010:900 i nu gällande lydelse. Att ändra
gällande plan istället för att ta fram en ny bedöms rimligt då föreslagen åtgärd endast avser att en
parameter inom planen ändras; byggnadshöjd.
PLANHANDLINGAR
1.
2.
3.
4.

Planbeskrivning (tillhörande ändring)
Ändrad plankarta
Ändrad beskrivning av stadsplan
Fastighetsförteckning

Handlingarna ska läsas tillsammans. Samtliga ovan nämnda handlingar finns tillgängliga på
Samhällsbyggnadskontoret.
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom Stadsplan 1380K-P394 på fastigheten
Högstadiet 1 genom att öka tillåten byggnadshöjd från 11 till 20 meter. Tillkommande byggrätt ska
möjliggöra en skola med fler våningsplan än idag.
Genom att möjliggöra en högre byggnation som är anpassad i sitt uttryck till omkringliggande område
kommer en större yta på marken att kunna frigöras för bland annat lek och utevistelse.
BAKGRUND OCH UPPDRAG
Planändringen syftar till att möjliggöra byggnation av framtidens skola. En skolbyggnad som, sett ur
ett stadsbyggnadsperspektiv, kan fungera som orienteringspunkt och samlingspunkt för området. Ett
arkitektoniskt tillskott till stadsdelen som utöver att rymma inspirerande utbildningsrum fungerar
som en stolt markör i området. Östergårdsskolan är idag upptagningsområde för en del av Halmstad
som har stor social problematik med bland annat omfattande trygghetsproblem. Att möjliggöra en ny,
stolt byggnation kan ses som en möjlighet för att förbättra denna problematik.
Staden arbetar medvetet i planeringen med att förtydliga stråk på och förstärka tänkbara
centrumbildningar över hela östra Halmstad. De stråk som ligger intill fastigheten; parkstråket i norr
och öster om fastigheten är ett viktigt stråk för hela området liksom Carl Kuylenstiernas väg som
fungerar som lokal koppling för cykel-, bil- och gångtrafik mellan Högskolan och Arenan. Att ny
skolbyggnad annonseras mot stråken är angeläget.
Likt planbeskrivningens ursprungliga skrivning är önskan att den skola som uppförs här ska utformas
för att hysa verksamhet även efter skolans slut. Exempel kan vara: Attraktiv matsal eller idrottshall
som kvällstid kan omvandlas till restaurang eller träningslokal, välutformade slöjd- och bild- och
hemkunskapssalar som kvällstid kan hysa studieförbundsverksamhet eller fungera som samlingslokal
för större matlag från kvarteret.
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PLANDATA
Lägesbestämning och areal
Området som berörs av planändring är fastigheten Högstadiet 1. Området ligger intill Carl
Kuylenstjernas väg samt Wrangelsgatan i stadsdelen Östergård. Fastighetens storlek är 30 000
kvadratmeter.
Markägoförhållanden
Marken ägs av Halmstads kommun.

Orienteringskarta, röd yta markerar Östergårdsskolans läge i Halmstad.
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MILJÖBEDÖMNING
Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. De miljömål som direkt berörs av detta planförslag är god
bebyggd miljö.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Undersökning av betydande miljöpåverkan är den analys som leder fram till ställningstagandet om
en miljöbedömning behöver göras eller inte. Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts i
samband med framtagandet av planen.
För den ändring av detaljplan som föreslås bedöms inte en mer omfattande miljöbedömning
vara nödvändig, med anledning av att ändringen är av ringa omfattning då den enbart avser att ändra
tillåten byggnadshöjd.
Ställningstagande
Ett genomförande av planen anses inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har
upprättas.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
PLANER OCH PROGRAM
Översiktsplan
I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, beskrivs att kommunala prioriteringar och satsningar som skola ska ske i Halmstad och inom serviceorterna. Offentlig service, exempelvis skola, ska
integreras i så stor utsträckning som möjligt med bostadsbebyggelsen. Bebyggelse ska lokaliseras så
att det finns goda förutsättningar att ta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter. En ambition i
översiktsplanen är också att förtäta genom att utnyttja tomter som idag har låg användningsgrad. Den
föreslagna ändringen av stadsplanen innebär att en högre byggnadshöjd kan tillåtas vilket bidrar till
ett mer effektivt utnyttjande av marken. Platsen har även mycket goda förbindelser med gång- och
cykelvägar samt närhet till kollektivtrafik. Stadsplaneändringen bedöms ligga i linje med översiktsplanens intentioner.
Gällande detaljplaner
Inom planområder gäller stadsplan för område vid Östergård i Halmstad 1380K-P394. Beskriven
användning är skola. Det centrala läget gör att dubbelanvändning av vissa skollokaler är att förordade,
gymnastiksal, samlingslokal mm. Planen har ingen genomförandetid kvar. Stadsplanen har i de norra
delarna av planområdet ersatts med detaljplanerna: 1380K-P614 och 1380K-P741, se bild på nästa
sida.
Kommunala handlingsprogram
Förutom gällande lagstiftning rörande planering och byggande finns en rad mål och riktlinjer för
Halmstad kommun. Projektet motsvarar intensionerna i Lokalförsörjningsstrategi 2019-2028 samt
Halmstads gröna värden.
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Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret då det ligger inom påverkansområde för civil
flygplats och väderradar. Den byggnadshöjd som föreslås i kombination med höjd på kringliggande
bebyggelse samt områdets läge inom Halmstad centralort medför att kommunen inte bedömer att
ändringen kommer att påverka riksintresset negativt.

I de norra delarna av stadsplanen har nya
detaljplaner , färgade delar tillkommit

FÖRUTSÄTTNINGAR
MARK, VATTEN OCH VEGETATION
Mark och vegetation
Skoltomten omges längs två sidor av breda parkstråk planlagda som parkmark i stadsplanen. Övriga
två sidor av tomten omges av breda vägar: Wrangelsgatan, kantad av träd och ett parkstråk samt Carl
Kuylenstiernas väg också denna kantad av alléträd.
BEBYGGELSE
Höjden på omkringliggande byggnation varierar. Högre lamellhus 6 våningar och cirka 20 meter
höga finns norr om tomten. Övrig omkringliggande bebyggelse är bostadsbebyggelse 3-4 våningar
höga. Längs Carl Kuylenstiernas väg finns ett högre punkthus, 8 våningar med verksamhetslokal i
bottenvåningen insprängt bland övrig bostadsbebyggelse.
GATOR OCH TRAFIK
Tillgänglighet för inlastning, sophantering och räddningstjänst finns och löses på kvartersmark.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Planområdet gränsar till parkmark.
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PLANFÖRSLAG
BEBYGGELSE
Byggnadshöjd
Utifrån platsens karaktär och intilliggande miljö bedöms tomten tåla högre byggnation, se
förutsättningar i tidigare stycke. En ändring av tillåten byggnadshöjd från 11 till 20 meter föreslås.
Byggnadshöjd är vald utifrån att intilliggande omfattande lamellhusområde är cirka 20 meter högt.
Tillkommande bebyggelse får ett fungerande samspel om maximal höjd inte överskrider lamellhusens
höjd. Utifrån planändringens syfte finns inga motiv att tillåta ännu högre byggnation, ny byggnation
har heller inget behov av att i höjd utmärka sig mer än intilliggande lamellhus.
Ändrad bestämmelse byggnadshöjd
För fastigheten Högstadiet 1 ökar byggnadshöjden från 11 till 20 meter. Se ändrad plankarta nedan.
Ändring av stadsplan, Samhällsbyggnadskontoret KS 2019/0537 SAMRÅDSHANDLING 2019-11-18

20

Bestämmelse om byggnadshöjd
ändras för fastigheten HÖGSTADIET 1
byggnadshöjd 11 m ersätts med 20 m

Ändrad plankarta
Friyta, bebyggd area
Genom att möjliggöra en högre byggnation kommer större yta på marken att kunna frigöras för
bland annat lek och utevistelse. En prövning i enlighet med PBL avseende storlek, kvalitet och innehåll på friytan görs i bygglovspövningen när man vet de verkliga förhållandena, antal barn etc.
I planarbetet har en första bedömning gjorts av hur stor del av den 30 000 kvm stora skoltomten
som verkligen kommer kunna bebyggas. Bedömningen är gjord utifrån den tolkning av Boverkets
allmänna råd som görs i Boverkets skrift " Ge plats för unga" där rekommendationen är 30 kvm
friyta per barn i grundskolan. Siffran är sedan nedräknad något utifrån praxis. Utöver friyta prövas i

6 (7)

KS 2019/00537

bygglovet angöring och parkering av cyklar, bilar och leveransfordon. En mycket grov schablonartad
kalkyl med parkering- och angöringsytor hämtade från genomförda projekt för ett uppskattat antal
barn; 900, visar att maximalt cirka 25% av tomten kan bebyggas.
Då planens bedömningen visar att maximalt cirka 25% av tomten kan bebyggas, bedöms skuggning av
intilliggande fastigheter bli begränsad och hanterbar i bygglovsprövningen. Samma bedömning görs
avseende tillkommande lösningar för trafik och angöring.

KONSEKVENSER
Med ökad tillåten byggnadshöjd finns möjlighet att bygga intressanta och funktionella skolbyggnader
som annonserar platsen. Byggnadsvolymer som delas upp och varierar i byggnadshöjd förordas liksom
tak med vinkel då detta återfinns på större byggnader i området. Nedan bilder är enkla exempel på
hur byggnadshöjden kan nyttjas för att interiört och exteriört särskilja byggnaden och dess funktioner
i kvarteret.
A							

B

C

A Stor vindsvåning
B Förhöjd takhöjd på entreplan
C Trapphus med ljusinsläpp, inredda mindre kammare på vinden

GENOMFÖRANDE
Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför inte att göra
ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen.
Ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan. Det innebär att Stadsplan
1380K-P394, laga kraft 1963-08-06 gäller fast med ändrad byggnadshöjd för Högstadiet 1.
Genomförandetid
Genomförandetiden för aktuell ändring av stadsplan är fem (5) år från och med det datum ändringen
har vunnit laga kraft. Genomförandetiden omfattar enbart den ändrade planbestämmelsen.
Huvudmannaskap
All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av fastighetsägaren (Halmstad kommun).
Ändringen omfattar inte någon allmän platsmark.
Samhällsbyggnadskontoret
Mila Sladic				
planchef					
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Louise Järnek
planarkitekt
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