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Detta examensarbete har gjorts på magisterprogrammet i Fysisk 
planering på Blekinge Tekniska Högskola.
 
Handledare för examensarbetet har varit Louise Nyström. Våra 
diskussioner har varit mycket sakliga och givande. Vi har ofta 
kommit fram till ett samförstånd. Jag vill tacka Louise för 
hennes synpunkter och handledning. Biträdande handledare har 
varit Anette Andersson.

Examensarbetet har skett i nära samarbete med Halmstad Kom-
mun. Det var efter förslag från Stadsmiljöarkitekt Mattias 
Bjellvi som jag bestämde mig för att göra detta examensarbete. 
Halmstad kommun har hjälpt mig med underlag, viss handled-
ning av Mattias Bjellvi samt diskussion om de problem som jag 
stött på under arbetets gång. Jag vill rikta ett stort tack till alla 
som varit delaktiga i mitt examensarbete med idéer, diskussioner 
och underlagsmaterial i Halmstad kommun.  
 
Förhoppningen med examensarbetet är att Halmstad kommun 
ska kunna dra nytta av slutsatserna som jag kommit fram till, 
samt att arbetet ska utgöra ett underlag för diskussion och ut-
veckling av planområdet. 

Förord





Sammanfattning

Gällande planer, skyddsområden m.m.
Tullkammarkajen är i Översiktsplan 2000 utpekat som ett 
utvecklingsområde för bostadsbebyggelse. Stora delar av detta 
område ägs av Halmstad kommun medan marken vid spår-   
området ägs av Banverket. 

Planområdet berörs av riksintressen för friluftsliv och kultur-
minnesvård. Området berörs ej av strandskydd. 

Planeringsförutsättningar  
Planområdet innehåller många grönytor med anlagda parker 
samt planterade alléer längs med de större gatorna. Längs med 
kajen och spårområdet finns stora parkeringsytor. 

Trafikflödet är ganska omfattande då det passerar ca 400 tunga 
fordon genom området per dag, 2000-4000 personbilar och 
1500 cyklister. Den stora trafikvolymen har medfört att Stations-
gatan har höga bullervärden.  

Risker för området finns i form av farlig gods som transporteras 
på järnvägen samt översvämningsrisk från Nissan. 

Inventering av bebyggelse
I norra delen av planområdet finns främst bostadsbebyggelse, 
service och kontor medan den södra delen utgörs av verksam-
heter samt sällanköpshandel. Inom den mittersta och norra delen 
av planområdet finns många bevarandevärda byggnader av klass 
1. 

Analys 
Planområdet har många barriärer i form av Nissan, Stations-
gatan, Laholmsvägen/Viktoriagatan och spårområdet. Stråken i 

området är inte tydligt definierade och saknar en naturlig rytm. 
De bjuder dock på många fina utblickar främst mot Nissan, 
Järnvägsparken och Centralstationen.

I norra delen av området finns de flesta knutpunkterna medan de 
flesta målpunkterna ligger i planområdets mitt och i handelsom-
rådet i södra delen. Landmärken finns i form av Sjömanshuset, 
Tropikcenter och Grand Hotell. Samtliga landmärken ligger i 
mittersta delen av området vid Järnvägsparken. 
  
Styrkor med planområdet är närheten till centrum och Central- 
station. Det finns även stora rekreationsvärden i form av vatten-
kontakten med Nissan samt två parker. 

Svagheter med området är den mycket omfattande tunga trafik-
en som ger upphov till bullerstörningar. En annan svaghet är att 
viss mark är upplåten med tomträtt, vilket kan medföra att kom-
munen måste hitta ersättningstomter vid exploatering. 

Möjligheter i området är att det finns stora outnyttjade mark-
ytor vid Tullkammarkajen samt även i anslutning till Central-
stationen. Största hotet i området är risken för översvämning av 
Tullkammarkajen  som ligger lågt i förhållande till havsnivån. 
Ett annat hot är olyckor som eventuellt skulle kunna uppstå vid 
transporter av farligt gods på järnvägen. 

Planförslag
Planförslaget går i huvudsak ut på att komplettera Tullkammar-
kajen med bostäder, spårområdet med kontor och handel samt 
att skapa ett nytt resecentrum med integrerade regionalbussar. 

Vidare kommer stråket längs med kajen att utvecklas samt nya 
broförbindelser över Nissan att tillskapas. Järnvägsparken kom-
mer att utvecklas för att skapa en länk mellan den nya bebyg-
gelsen och den befintliga. 

Längs med Tullkammarkajen kommer en skyddsvall att anläg-
gas för att skydda den nya bebyggelsen mot översvämningar.



Innehållsförteckning

Inledning          11
Bakgrund          11
Historik          11
Syfte           11
Metod           12
Problemformulering         12
Planområde          12

Gällande planer, skyddsområden mm.    15
Gällande Översiktsplan       16
Gällande Detaljplaner        17
Markägoförhålladen        18
Riksintressen         19
Friluftsliv          19
Kulturminnesvård         20
Strandskyddsområde        21

Planeringsförutsättningar       23
Vägnät          24
Parkering          25
Parkeringsnorm för Halmstad kommun     26
Trafikflöden - Personbilar per dygn      27
Trafikflöden - Tunga fordon per dygn      28
Trafikflöden - Cyklister per dygn      29
Gång- och cykelnät        30
Kollektivtrafik         32
Grönstruktur         33
Grönstruktur i översiktsplanen       35
Farligt gods         36



Buller och vibrationer        37
Ledningsnät         38
Geoteknik          39
Markföroreningar         39
Översvämningsrisk        40

Inventering av bebyggelse       43
Östra förstaden         44
Bostäder          45
Skolor          47
Verksamheter         48
Kontor          50
Handel och service        52
Restauranger och hotell       54
Bevarandevärda byggnader       56

Analys av planområdet       59
Utblickar          60
Barriärer          62
Stråk           64
Stråket mellan Centralstationen och centrum    66
Knutpunkter         68
Landmärken         70
Målpunkter i staden        72
Målpunkter inom planområdet      73
Tillgänglighet         74
SWOT - analys         74
Styrkor          74
Svagheter          74
Möjligheter          75
Hot           75



Utgångspunkter för planförslaget     77
Avgränsning av planförslaget      78
Utveckling av planområdet        79

Planförslag         81
Huvudidé          82
Sammankopplande axlar       82
Bostadsbebyggelse        84
Referensobjekt         84
Exploateringsgrad         84
Kvartersstruktur         84
Gestaltning          84
Buller och farligt gods        85
Gaturum          86
Platsbildningar         87
Nytt landmärke         88
Gårdsutformning         89
Perspektiv          90
Solstudie          92
Kontor / Handel i mitten       93
Skyddsvall mot översvämningar      94
Järnvägsparken         96
Stråket vid kajen         98
Stråk mot centrum        100
Kontor i norr         101
Nya resecentrum         102
Verksamheter i söder        103
Parkering          104
Nya gång- och cykelnät       107
Nya förbindelser         108

         



Markplanering         109
Omdragning av tung trafik       110
Handelsområde         111

Källförteckning         112
    

         





Inledning

Bakgrund
Halmstad kommun har behov av ett nytt resecentrum. I dagens 
läge är den nuvarande Centralstationen underdimensionerad och 
är inte heller sammankopplad med busstrafiken. Stationen för 
lokalbussarna ligger starx norr om planområdet vid Österskans 
och regionalbussarna strax väster om stadskärnan vid Radio-
plan. Tågtrafiken bedöms öka med ca 100 % fram till 2010 
enligt SIKA (Statens institut för kommunikationsanalyser) och 
200 % fram till 2020 enligt Banverkets analys. (Palmqvist, Sven 
& Olin, Ole 2001)  

Under årens lopp har flera utredningar gjorts, bland annat av 
SWECO FFNS (konsulter), Banverket samt Halmstad kom-
mun. Banverkets utredning är en mycket omfattande utredning 
som även tar upp en alternativ lokalisering av ett nytt rese-
centrum. Kommunen har även behandlat ämnet i sin översik-
tliga planering. Trots alla utredningar har arbetet med ett nytt 
resecentrum avstannat. Detta är anledningen till att jag ska ge 
projektet nytt liv och nya idéer. Halmstad är även inne i en 
expansiv period och det projekteras många nya bostadshus. I 
den översiktliga planeringen har man därför visat intentioner på 
att bygga 500 nya bostäder vid Tullkammarkajen som ligger i 
anslutning till den befintliga Centralstationen. Jag kommer där-
för att ta ett helhetsgrepp över området Östra förstaden. 

I dagens läge finns det utredningar angående sammanslagning 
av Centralstationen och busstrafiken. Denna studie, som är gjord 
av Banverket, föreslår två olika lokaliseringar av ett nytt rese-
centrum, den befintliga platsen och Gamletull. I mitt examens-
arbete har jag valt att utveckla det redan befintliga stationsläget. 
Detta är på grund av att jag inte vill att examensarbetet ska bli 
för tekniskt i fråga om att rita nya järnvägsspår och andra trafik-
tekniska lösningar som krävs. Jag vill i stället vinkla examens-
arbetet till frågor som berör planering. 

Historik
I Halmstad delas staden av ån Nissan. Staden har historiskt varit 
uppdelad i en västsida och en östsida. Det är den västra sidan 
som är den äldsta och anses som den finare delen av staden. På 
östra sidan byggdes framförallt bostäder för arbetare och lägre 
tjänstemän på slutet av 1800-talet. Under 1900-talet utvecklades 
Öster med flerfamiljshus för arbetarklassen. Det uppstod alltså 
en uppdelning av staden som främst var av en socioekonomisk 
karaktär och denna uppdelning håller i sig än i dag. Det var 
mycket ovanligt att man flyttade till andra sidan av Nissan, då 
varje del hade en mycket stark identitet. Även i dagens läge 
finns en tendens till att man helst inte vill flytta till andra sidan 
av Nissan om man skulle flytta inom staden. (Lindekranz, Lisa 
1999)

Förhållningssätten mellan den västra och östra delen av staden 
finns alltså fortfarande kvar. Kompletterande bebyggelse i 
områdena kring Centralstationen skulle kunna minska status-
klyftorna mellan stadsdelarna, samt öka sambandet mellan de 
östliga och västliga stadsdelarna.    

Syfte
Syftet är att ta fram ett översiktligt förslag till ett nytt rese-   
centrum byggt utifrån den befintliga stationsbyggnaden, samt ny 
bebyggelse i närområdet kring Centralstationen och Tullkam-
markajen, för att göra området attraktivare. Vidare är syftet att 
försöka sammankoppla de östliga och de västliga delarna av 
staden samt skapa en bättre förbindelse mellan Centralstationen 
och torget/centrum. Förslaget går inte in på detaljnivå i hela 
planområdet, utan nedslag görs på strategiska platser. 
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Metod
Arbetet börjar med studier av Halmstad kommuns översiktliga 
planeringen samt utredningar över området. Vidare kommer om-
fattande inventeringar och analyser av området att genomföras 
för att sedan ligga till grund för ett planförslag. 

För analyserna av planområdet har delar av Kevin Lynchs 
metod använts gällande:
-  paths 
-  edges
-  nodes
-  landmarks 
 
Stråket mellan centrum och Centralstationen har analyserats 
med hjälp av Gordon Cullens Serial Vision. 

SWOT-analys har använts för att tydliggöra styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot inom planområdet. 

Som referensobjekt till skisserna av bebyggelse vid Tullkam-
markajen har nyexploaterade Nissa strand använts samt 
planerna för Söderkaj. Båda områdena ligger längs med Nis-
san i Halmstad och har därigenom jämförbara förutsättningar. 
Studiebesök har även genomförts i Helsingborg för att studera 
vattennära bebyggelse genom Norra hamnen och Södra hamnen. 

Göteborgs resecentrum och Uppsala resecentrum har varit refer-
ensombjekt för skisserna till ett nytt resecentrum i Halmstad.    

Problemformulering
Hur kan man skapa förbindelser mellan den östra delen av 
staden och den västra? Hur sammanlänkar man resecentrum 
med stadskärnan? Hur skapar man ett resecentrum utifrån den 
befintiga Centralstationen? Hur löser man en integrering av     
regionalbussar till resecentrum? Hur bygger man nära Nissan 
utan att riskera framtida översvämningar? Var kan man komplet-
tera med bebyggelse längs med spårområdet? Hur skapar man 

12

stadsmässig bebyggelse? Hur integrerar man den nya bebyg-
gelsen med staden?

Planområde
Planområdet omfattar Östra förstaden, Tullkammarkajen, 
spårområdet samt dess närliggande omland och är ca 39 hektar 
stort. Planområdet avgränsas av ån Nissan i väst, Laholmsvä-
gen/Viktoriagatan i norr, bostadsbebyggelse i öst och befintligt 
verksamhetsområde med lättare industri i söder. 

Planområdet innehåller bostäder, kontor, handel, skolor, 
verksamheter m.m. i dess norra del. I södra delen finns handel, 
verksamheter samt lättare industri. Östra delen består av Cen-
tralstationens spårområde med omland samt studentbostäder, 
handel och kontor. I områdets mitt finns ett större sammanhän-
gande parkområde.  

Orienteringskarta







Gällande planer, skyddsområden mm. 

15



Det finns ingen fördjupad översiktsplan för stationsom-
rådet och Tullkammarkajen. Halmstad kommun håller i 
dagsläget (2007/2008) på med förstudien till en fördjupad 
översiktsplan för innerstaden.  

Översiktsplan 2000 anger ett större område i södra delen 
av planområdet för utbyggnad av 500 bostäder. Översikts-
planen anger även ett grönstråk som viktig för en sam-
manhängande struktur längs med kajen, samt parken i om-
rådets mitt. Utöver detta ställer sig översiktsplanen positiv  
till förtätning av befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse bör 
utgå från platsens egenskaper och möjligheter samt anpas-
sas till den befintliga bebyggelsens struktur.  (Palmqvist, 
Sven & Olin, Olle 2001)  

 
  

Gällande Översiktsplan
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Gällande Detaljplaner

Detaljplan från 2006. 
Tillåter anlagd park, 
öppet vattenområde 
samt möjlighet att 
etablera en servering 
om 1 våning och max 
300 kvm byggnad-
sarea.

Detaljplan från 2001. Tillåter en val-
frihet av skola, bostäder och handel. 
Planen innehåller även skydd, q och k 
bestämmelser för värdefull byggnad.

Detaljplan från 2006. Til-
låter en valfrihet av kultur, 
samlingslokal, handel, kon-
tor och bostäder. Bostäder 
får ej inrymmas i botten-
våningen. Planen medger 
även hamnpromenad samt 
innehåller skydd, q och k 
bestämmelser för värdefull 
byggnad, byggnaden får 
heller inte rivas. 

Detaljplan från 1982. Tillåter om-
råde för parkering samt definierar 
var det är tillåtet med utfart. 

Detaljplan från 1998. Tillåter bostäder i 
3-4 våningar, kontor, samlingslokal, café, 
pub, närbutik, anlagd park längst åt väst 
och idrott längst åt öst. Planen innehåller 
även skydd q, för värdefull byggnad.

Detaljplanen från 1996. Tillåter 
bilverkstad, bilförsäljning, bensin-
försäljning sam lagerverksamhet.    

För större delen 
av området gäller 
mycket gamla plan-
er. Det finns dock 
ett antal moderna 
planer från 1982-
2006. (Utdrag ur 
Halmstad kommuns 
planarkiv)  
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Marken i norr är till största del ägd av fastig-
hetsbolag samt i liten utsträckning av privat-
personer.
 
Marken runt spårområdet ägs till största del 
av Banverket. Handelsområdet i syd ägs av ett 
privat fastighetsbolag samt även parkeringen 
längst i norr. 

Fastigheterna som har tomträtt ägs och arren-
deras ut av Halmstad kommun. 

Den mesta marken som är aktuell för exploat-
ering inom planområdet ägs av Halmstad kom-
munen eller Banverket.  

  

Markägoförhållanden
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Riksintressen

Friluftsliv
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden 
eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljön 
eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första 
stycket. (Miljöbalken 3 kap 6 §)

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet 
och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan an-
vändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
(Miljöbalken 3 kap 1 §)

Området som är skrafferat på kartan är lek- och uppväxtområde 
för bl.a. lax, havsöring och färna samt utgör vandringsstråk för 
lax, havsöring och ål. För området finns en buffert av 100 meter 
på båda sidor. (Länsstyrlsens meddelande nr 1988:18, Miljö-
balken 3 kap 6 §)    

 

Kartan visar riksintresse för friluftsliv 19



Kulturminnesvård 
Halmstad, innerstaden och Östra förstaden. 
Medeltida stadsbildning som i gatunät, slott 
och andra lämningar bevarar prägeln av 1600-
talets befästningsstad. Kyrka från 1400-talets 
förra hälft. Vissa välbevarade och för syd-
svensk byggnadskultur representativa byg-
gnader från den förindustriella staden. Östra 
förstaden med rutnätsplan från 1884, järn-
vägsstation och storskalig stenhusbebyggelse. 
(Länsstyrelsen meddelande nr 1988:17 och nr 
1996:14, Miljöbalken 3 kap 6 §)  

Östra förstaden är i bevarandeplan för Halm-
stad utpekat som område av särskilt kultur-
historiskt värde och av stor betydelse för 
stadsbilden. De flesta husen i området inklusive 
stationsbygganden har byggnadsklass 1, dvs. 
byggnad av större kulturhistoriskt värde som 
inte får förändras exteriört. (Banverket 2000)

20 Kartan visar riksintresse för kulturminnesvård



Strandskyddsområde

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlighet. (Miljöbalken 7 Kap. Skydd 
av områden 13 §)

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden intill 100 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strand-
skyddsområde). Området får av regeringen, eller den myndighet 
som regeringen bestämmer, utvidgas till högst 300 meter från 
strandlinjen, om det behövs för att tillgodose något av strand-
skyddens syften. Ett beslut om att utvidga strandskyddet skall 
gälla omedelbart även om det överklagas. (Miljöbalken 7 Kap. 
Skydd av områden 14 §)

Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd 
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan skall inte omfattas av 
strandskydd enligt Miljöbalken, om det inte bestäms något an-
nat. (SFS 1998:811, Lag om införande av miljöbalk)

Då Tullkammarkajen omfattas av en Stadsplan från 1946 har 
strandskyddsbestämmelser aldrig införts för detta område. Detta 
betyder att bebyggelse kan placeras i direkt anslutning till kajen. 





Planeringsförutsättningar 
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Vägnät

Vägnätet i området är mycket omfattande. Gatorna 
går i klassisk rutnätsstruktur och ombinder storkvar-
ter. Gatorna är relativt breda, många har parkering 
på båda sidor samt trädplanteringar. Gaturummen 
upplevs som luftiga och ger plats för spontana möten 
och lek. I den södra delen av planområdet kan den 
befintliga gatustrukturen utnyttjas för att bilda nya 
bostadskvarter. I dessa gator går även befintliga led-
ningar. 

Den breda och långa gatan utanför Centralstationen 
(Stationsvägen) är dåligt planerad och inbjuder till 
höga hastigheter. Vägen saknar trygga och säkra 
övergångar på många ställen. Korsningen utanför 
Centralstationen är ett föredömligt exempel på en 
bra övergång, med busskudde samt indragen väg-
bredd. Vägnätet har  mycket goda förbindelser med 
den norra delen av planområdet, dock saknas en bra 
förbindelse mot östra sidan av järnvägsspåren. 
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Parkering

Området har många parkeringsplatser. Den i sär-
klass största parkeringsytan är söder om parken. 
Denna yta utnyttjas inte till dess fulla kapacitet. 
Det finns även större parkeringsytor vid kajen 
i norr samt norr, öster och söder om Central-       
stationen. Det finns även gott om parkeringsmöj-
ligheter i kvartersområdet i norr. Alla gator har 
antingen kantparkering, vertikalparkering eller 
snedparkering. Alla parkeringar i norra kvarter-
områdena är avgiftsbelagda. 
 
I direkt anslutning till spårområdet åt öst finns en 
stor tom yta som kan användas till parkering eller 
uppställning. En viss del av denna yta har använts 
för att bygga en liten vall mot spårområdet. Denna 
vall är tänkt att ge visst skydd åt de student-
bostäder som ligger närmast åt öst. 

Vid en uppfräschning, förtätning och utbyggnad 
av området kommer de flesta av de större parke-
ringsytorna att försvinna. Det kan bli nödvändigt 
att ersätta dessa med till exempel parkeringshus 
eller underjordiska garage. 
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Parkeringsnorm för Halmstad kommun

Halmstad kommun har antagit ett dokument med normer gäl-
lande parkeringsplatser för olika kategorier av bebyggelse.  
Normer finns för både befintlig och ny bebyggelse. Normerna 
har skiftande värden i olika delar av staden. För planområ-
det Östra förstaden och Tullkammarkajen gäller normerna för 
Halmstad city. 

Antal bilplatser är uträknat per 1000 kvm BTA (Bruttototalarea)

Bostäder  7
Industri/Hantverk 9
Kontor   26
Handel   33
Restaurang  37
Hotell   14

(Lindqvist, Sven Parkeringskonsult AB 1991)
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Parkering längs med kajområdet

Parkering på tomtParkering längs med spårområdet



Trafikflöden

Personbilar per dygn

27Palmqvist, Sven & Olin, Olle (2001)



Trafikflöden

Tunga fordon per dygn

28 Palmqvist, Sven & Olin, Olle (2001)



Trafikflöden

Cyklister per dygn

29Palmqvist, Sven & Olin, Olle (2001)



Gång- och cykelnät

Gång- och cykelnätet i området är bristfälligt. Det 
saknas länkar som knyter ihop den västra och östra 
delen av nätet. GC-nätet är utbyggt så att man ska 
kunna ta sig från Centralstationen till centrum. Vill 
man istället cykla mot högskolan åt öster, som är en 
målpunkt för många tågpendlare, kan man inte ta den 
genaste vägen utan måste ta en omväg. Stationsgatan 
är inte lämplig för att blanda cyklister och bilister. 
Vägen inbjuder bilisten till höga hastigheter och är 
också ganska hårt trafikerad. Vill man ta sig mot 
Österskans/Gamletull, det vill säga norr om Central-
stationen, får man på vissa sträckor cykla på gatan. 

I kvartersområdet i norra delen finns det inga 
cykelvägar. Detta är dock inte nödvändigt då väg-
bredden är generöst tilltagen och bilarna håller låg 
hastighet och är få till antal. Alla vägar i kvartersom-
rådet har trottoar med kantsten på båda sidor.  
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Stationsgatan mot Gamletull
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Gång- och cykelbana längs med kajstråket mot Centralstationen Gång- och cykelstråk längs med Stationsgatan mot hamnen

Gång- och cykelstråk längs Järvägsparken mot Centralstationen Gång- och cykelstråk längs med kajområdet mot centrum



Kollektivtrafik

I området finns det tre busshållplatser. Den ena ligger 
längst upp i norr vid Viktoriagatan. Här passerar de flesta   
bussarna då centrums busstation ligger strax norr om 
planområdet. Den andra busshållsplatsen ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen och den tredje längst ned 
vid gamla lokstallarna. Den största kollektivtrafikkällan i 
området är just järnvägen. 

I områdets norra del finns goda kollektiva förbindelser som 
försörjer bostadsområdet väl. I södra delen av planområdet 
finns endast en begränsad kollektivtrafik. I ett fortsatt ar-
bete bör man utreda möjligheten till att komplettera områ-
dets södra del med en ny hållplats. 
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Grönstruktur

Det finns relativt gott om grönytor i området. Samman-
lagt finns det tre större grönytor samt några trädplanterade        
alléer. Alléerna finns längs med den norra delen av kajen, vid 
de större parkeringsplatserna samt längs med Stationsgatan. 
Det finns även gott om träd mellan kvarteren i norra delen av 
området. 

Det finns en anlagd park i mitten av området (Järnvägs-
parken). Där finns stora öppna ytor, lekplats samt trädplan-
teringar. I den norra delen av parken finns en trädallé som 
går mellan Centralstationen och kajen. Det finns fyra bygg-
nader som ligger i parkens ytterområden: Sjömanshuset som 
innehåller olika kontor, kommunens tekniska kontor, två 
verksamheter samt en förskola.

Öster om spårområdet finns ytterliggare en anlagd park som 
uppfördes efter ett detaljplaneförslag från 1998. Den gränsar 
till spårområdet åt väst och ett område med nybyggda stu-
dentbostäder åt öst. Parken är utformad med öppna ytor samt 
en liten damm. 

I verksamhetsområdet i den södra delen av området finns 
ett område med inslag av grönska. Detta är ingen park utan 
snarare ett område som har blivit igenvuxet. Denna yta har 
inget bevarandevärde utan kan exploateras med bebyggelse.  
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Vegetation på öde tomt vid kajområdet Trädallé längs med Stationsgatan

Vy in mot JärnvägsparkenStudentparken öster om spårområdet



Grönstruktur i Översiktsplanen 

Järnvägsparken i mitten av området är i Översiktsplan 2000 ut-
pekad som en befintlig större park. Det går även två grönstråk 
som enligt översiktplanen är viktiga för en sammanhängande 
struktur. Ena stråket går längs med kajen och det andra längs 
med järnvägen. Dessa stråk har en sammankopplande länk 
längs med Järnvägsparkens norra sida.  
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Farligt gods

“Inom Halmstad tätort är det förbjudet att 
transportera farligt gods. Vissa angivna vägar 
och gator är dock undantagna. Förbudet gäller 
inte heller transport, kortast lämplig väg för 
lastning och/eller lossning vid företag, ter-
minal eller annan godsmottagare eller gods-
avlämnare inom förbudsområdet eller invid 
förbjuden väg.” (Palmqvist, Sven & Olin Olle 
2001)  
 
I planområdet får man transportera farligt gods 
längs med spårområdet samt på gata söder om 
planområdet, vilken leder ner till hamnen. 

Halmstad kommun har utarbetat riktlinjer för 
riskhantering i fysisk planering. För bostads-
bebyggelse, hotell, kontor och handel gäller 
riktvärdet 60 meter till led för farligt gods. 
(Riktlinjer för riskhantering i fysisk planering 
2007) Utbyggnadsområdet för bostäder ligger 
längre än 60 meter från spårområdet och klarar 
därigenom skyddsavståndet. 
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Buller och vibrationer

Störande buller kan förekomma i planområdet från järnvä-
gen och Laholmsvägen/Viktoriagatan samt Stationsgatan. 
För Stationsgatan, som angränsar till den del av planområ-
det som är tänkt för nya bostäder, har en bullerberäkning i 
programmet Trivektor genomförts. Beräkningen gav föl-
jande resultat:

15 meter från vägen: 61 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid 
fasad) och 78 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostaden. 
 
30 meter från vägen: 58 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid 
fasad) och 72 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostaden.

50 meter från vägen: 56 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid 
fasad) och 68 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostaden.

Bullerberäkningarna är genomförda i i programvaran Tri-
vektor. Ingångsvärdena som användes för beräkningarna är 
5000 personbilar/dygn och 400 tunga fordon/dygn. 

Riksdagen antog i mars 1997 följande riktvärden för trafik-
buller, som normalt inte bör överstigas vid nybyggnad 
av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dBA ekvivalentnivå 
inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid, 55 dBA 
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) och 70 dBA maximal-
nivå vid uteplats i anslutning till bostad. (Palmqvist, Sven & 
Olin, Olle 2001)
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Slutsatsen av bullerberäkningen är att man överstiger gällande 
riktvärde för bostäder (55dBA) ända upp till 50 meter från 
vägen. Det kan alltså vara olämpligt ur bullersynpunkt att an-
lägga bostäder utmed Stationsgatan. Det skulle istället kunna 
vara lämpligt att placera handel eller kontor här. Man kan 
dock föra resonemanget om man inte borde kunna bygga nya 
bostäder i centrum trots att man överstiger gällande riktlinjer 
för buller. Kanske borde man istället fundera på tekniska lös-
ningar för att lösa bullerproblematiken.  
Bullerstörningar kan förebyggas genom att inte lägga några 
balkonger, sovrum eller öppningsbara fönster mot det mest 
östliga läget bredvid Stationsgatan. Vidare kan fasadmaterial 
som är bullerdämpande användas. Vid en utbyggnad av den 
planerade Södra infarten borde den tunga trafiken genom om-
rådet minska vilket även leder till minskade bullervärden.

Verksamheterna som ligger i områdets södra del bedöms inte 
medföra störningar i form av buller, då de används för la-
gerverksamhet samt försäljning. 

Ledningsnät

Kartan visar en ungefärlig sträckning för ledningar inom 
planområdet. Linjerna kan symbolisera såväl en enskild led-
ning som flera ledningar. När man skall exploatera området 
bör man ta hänsyn till ledningars läge vid inpassning av nya 
byggnader. Det gör att man kan slippa onödiga anläggnings-    
kostnader då man inte behöver dra nya ledningar. Skall man 
anpassa ny bebyggelse till ledningsnätet är kvartersstrukturen 
redan definierad i områdets södra del.   

38 Sträckning av ledningsnät



Geoteknik

Det geotekniska förhållandet under den nuvarande Central-   
stationen är okänt. Troligen motsvaras de av vad man funnit vid 
den närbelägna Linnégatan. Vid Linnégatan är de postglaciala 
sedimenten ca 15-16 meter mäktiga och den glaciala leran ca 
10 meter. De postglaciala sedimenten vid Linnégatan utgörs 
överst av ca 4 meter sand (svämsand) som huvudsakligen är fast 
lagrad. Därefter följer silt till minst 10 meters djup. Grundvat-
tenytan har uppmätts till ca 1,5-2 meter under markytan, som 
ligger ca +7 meter över medelhavsnivån. 

Vid den norra delen av Centralstationen förekommer överst ca 
3 meter fast lagrad sand ovan skiktad jord av sand, silt och lera 
till minst 8 meters djup. Grundvattendjupet har uppmäts till ca 
1,2-1,8 meter under markytan, som ligger ca +3,7 meter över 
medelhavsnivån. 

Något söder om Centralstationen förekommer överst ca 3 meter 
fast lagrad sand ovan skiktad jord av sand och lera till ca 3,6 
meters djup. Därunder följer siltig lera med inslag av gyttja 
till 12-13 meters djup, som följs av den glaciala leran. Grund-    
vattenytan har uppmätts till ca 1,5-1,8 meter under markytan, 
som ligger ca +3,3 meter över medelhavsnivån. (Banverket 
2000) 

För planområdet kan man inte dra några generella slutsatser. Vid 
en exploatering måste man göra en geoteknisk utredning som 
är baserad på förutsättningarna för den tilltänkta bebyggelsen. 
Utifrån analysen kan man dock säga att det inte finns några 
”röda varningslampor” som skulle omöjliggöra för bebyggelse. 
(Banverket 2000) 

Det är troligt att pålning behövs för bebyggelse vid Tullkam-
markajen. Detta baseras på att all bebyggelse utom ett hus var 

tvungna att påla vid byggnationen av det nya området Nissa 
Strand som ligger ca 700 meter norr om planområdet. Detta 
område ligger med jämförbar närhet till ån Nissan som det till-
tänkta utbyggnadsområdet för bostäder inom planområdet. 

Markföroreningar

Marken som ligger i anslutning till spårområdet kan antas 
vara förorenad. Inom spårområdet har räls och slipers legat 
under lång tid. Förutom metaller från spår och slitage på vag-
nar kan slipers vara impregnerade med kreosot (polyaroma-
tiska kolväten, PAH, bensen) eller CCA-medel (koppar, krom 
och arsenik). Vissa banvallar i landet har också behandlats 
med bekämpningsmedel. Även Petroleumkolväten (oljor) kan 
förekomma. (Banverket 2000) 

Det tilltänkta bostadsområdet i södra delen av planområdet kan 
antas vara markförorenat. Tidigare har verksamheter och lättare 
industri legat på denna plats. Vid en exploatering av området 
bör man utreda markföroreningar ytterliggare.  
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Översvämningsrisk

Inom planområdet finns stor risk för framtida över-
svämningar. Risken är som störst när det är högt 
vattenstånd i Nissan. Än har det endast varit ett fåtal 
översvämningar vid extremt väder. Vid planering för 
framtida exploatering bör man beakta risken för över-
svämning, med tanke på den framtida havshöjningen. 
(Hedlund, Tom m.fl. 2007) 

När området Söderkaj projekterades antogs ett höjd-
värde på 3 meter över medelhavsnivån som riktvärde 
för färdigt golv (Detaljplan för Söderkaj). Med detta 
skyddsavstånd skall bebyggelse klara av havshöjning 
de närmaste 50-100 åren. Området Söderkaj ligger mitt 
emot Tullkammarkajen på andra sidan Nissan varför 
man kan applicera samma riktvärde även på Tullkam-
markajen. I planförslagen bör man på något sätt skydda 
bebyggelsen mot Nissan. Ett bra exempel på detta är 
den vall man anlagt vid det nybyggda Nissanstrand, 
vilken även är estetikst vacker. 
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Översvämmningsvall vid Nissastrand

Handikappanpassad uppgång i översvämmnigsvallen Kajpromenad längs med Nissan

Platsbildning längs med kajpromenaden





Inventering av bebyggelse 
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Östra förstaden

Östra förstadens bebyggelse är i huvudsak uppbyggd av slutna 
kvarter med bebyggelse i 2-6 våningar. Den gamla bebyggelsen 
är till största delen från tiden kring sekelskiftet med robusta och 
pampiga byggnader med utsmyckningar. Byggnaderna är rikt 
varierande men samverkar till en homogen stenstadskaraktär och 
ger ett enhetligt intryck åt stadsbilden. Nya byggnader finns från 
1940-talet och framåt vilka har en karaktär av 70 och 80-talets 
avskalade stil med enkla fasader utan utsmyckningar. För stads-
delen finns några karakteristiska kännetecken. Många hus har en 
bottenvåning av annat material än resten av huset. Det är även 
vanligt att huset går i nyanser av gult och rött samt är byggda i 
tegel. Detta är även ett klassiskt signum för Halmstad. (Stads- 
arkitektkontoret 1985)

Den befintliga stationsbygganden uppfördes 1875 på obebyggd 
mark öster om stadens centrum. I samband med detta växte den 
nya stadsdelen Östra förstaden fram. Stadsdelen byggdes med 
stenhus i rutnätsstruktur. Intentionerna var att denna bebyggelse 
och stationsbyggnaden skulle utgöra en representativ fasad mot 
omvärlden. Stationsbyggnaden blev en viktig samlingspunkt i 
staden och en trädplanterad boulevard samt en park anlades i 
axel mot Nissan för att markera stationens nya status. I dag har 
stationsbyggnaden förlorat sin funktion som samlingsplats och 
istället är dess tillgänglighet viktigare än den representativa 
funktionen. Stationen ligger i dag bortom de viktiga kommunika-
tionsstråken och har ingen naturlig kontakt med stadens centrum. 
(Banverket 2000) 

Stora delar av Östra förstaden är i dag utpekat som område av sär-
skilt kulturhistoriskt värde och av stor betydelse för stadsbilden. 
Flertalet av husen i området, inklusive stationsbyggnaden, är av 
byggnadsklass 1, d.v.s. byggnad av större kulturhistoriskt värde 
som inte får förändras exteriört. (Stadsarkitektkontoret 1985) 
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Vy mot Östra förstaden

Byggnad i korsningen Strandgatan/Syskonhamnsgatan



Bostäder

Bostäder finns främst i områdets norra del. De flesta bostadshusen har 
kontor, handel eller verksamheter i bottenvåningen. Alla husen ligger i 
storkvartersstruktur och är 2-6 våningar höga. Bebyggelsen skiftar från 
slutet av 1800-talet till slutet av 1900-talet.

I områdets östra del finns sex relativt nybyggda hus från ca 2000-talet. 
Husen är mindre studentbostäder med 3-4 våningar. Byggnaderna är   
placerade som enskilda punkthus.  
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Bostadsbebyggelse längs med Bredgatan

Studentbostäder längs med Bolmensgatan
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Bostadsbebyggelse längs med Strandgatan

Bostadsbebyggelse längs med Strandgatan

Bostadsbebyggelse längs med Strandgatan Bostadsbebyggelse längs med Stationsgatan



Skolor

Det finns tre skolor i området. Två av skolorna ligger mot mitten av 
kvartersområdet i norr med ungefär två kvarters mellanrum.  Den tredje 
ligger utmed Järnvägsparken i mitten av planområdet.

Skolorna består av en gymnasieskola, en vuxenskola och en förskola. 
Förskolan ligger mycket bra placerad i den lugna delen av området och 
gränsar till Järnvägsparken. Vid förskolan finns även planer på en ny 
skola.

Förskola

Vuxenskola Gymnasieskola 47



Verksamheter

Det finns många verksamheter i området. I norr är det ser-
viceverksamheter och i söder verksamheter med lagerfunk-
tioner, mindre tillverkning, försäljning samt verkstäder. 

De verksamheterna som finns i norr är följande:
Frisörer, skomakare, sjukgymnast, solarium, begravnings-
byrå, naprapat, cykelverkstad, tapetserare, symaskinsverk-
stad, massör, tatuerare och kiropraktor. 

De verksamheter som finns i söder är följande:
Mattillverkning, råvarulager/bageri, verkstad/svets, rör-  
läggare, europcar, skylt/dekal, bilglas, verkstad/reservdels-
butik, bilförsäljning och palltillverkning. 
 
I nordöstra hörnet ligger posten. 
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Verksamheter i söder 

Verksamheter i söder Verksamhet i norr 

Verksamhet i norr 



Kontor

Inom området finns det många olika kontor, de flesta finns 
i den norra delen. Det finns även byggnader som är rena  
kontorskomplex, t.ex. kommunens Socialkontor, Tekniska 
kontoret samt Sjömanshuset. Även många av bostadshusen 
innehåller till viss del kontor, ofta i bottenvåningen eller de 
första våningarna. 

De vanligaste typerna av kontor i området är: Advokatbyråer, 
revisionsbyråer och entreprenörer. 
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Socialkontoret Länsförsäkringar 

Tekniska kontoret Tom kontorsbyggnad öster om spårområdet 



Handel och 
service

Handeln i området är ganska begrän-
sad. Det finns ett stråk med handel i 
norr längs med Viktoriagatan. Det finns 
även ett samlat stråk i syd, inriktad mot 
skrymmande varor tex. byggnadsverk-
tyg, badrum osv. Det finns inte något 
uttalat behov av utökad handel i området. 
Skulle handeln utökas bör det ske längs 
med Viktoriagatan, stråket från Central-
stationen eller vid bygghandeln i syd. 

Anledningen till att det är ett begränsat 
utbud av handel i området beror för det 
första på att området ligger för nära cen-
trum för att utgöra ett stadsdelscentrum. 
För det andra rör det sig för lite männis-
kor i området, vilket gör att det inte är ett 
gynnsamt läge för handel. Möjligheten 
är att expandera byggnadshandeln i syd, 
vilken då skulle bli stor och specialiserad 
och därigenom kunna locka kunder. Plat-
sen får även ett mycket strategiskt läge i 
och med utbyggnaden av den nya södra 
infarten, som planeras gå strax söder om 
planområdet.    
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Det finns två livsmedelbutiker, en pressbyrå och ett konditori 
för dagliga matinköp. Området ligger ca 1 km från Hemköp 
och Netto, samt 1,5 km från en stormarknad. Därför måste man 
säga att servicen i området samt dess omland är så pass tillfred-
ställande att man inte behöver använda bil för att klara av sina 
dagliga inköp. 

I planområdet finns även två banker. Inom 500 meter vid Stora 
torg finns ytterliggare tre banker samt ett systembolag. Närmaste 
apotek finns vid Stora torg. 

53

Pressbyrån Wolksvagen bilhandel 

Handelsområde i söder 



Restauranger 
och hotell

I området finns ganska få restauranger. Det 
finns en liten koncentration vid Central-       
stationen. Det finns även en restaurang i norr 
samt en i mitten av området längs med kajen. 

Det finns tre hotell i områdets norra del. 
Detta beror antagligen på områdets närhet till     
Centralstationen och centrum. Alla tre hotel-
len är relativt stora komplex som i huvudsak 
utgörs av egna byggnader. Ett hotell har även 
restaurang i direkt anslutning. 

54 Restaurang längs med Strandgatan
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Grand hotell Hotell Continental

Hotell TemperanceServering vid Tropikcenter 



Bevarandevärda byggander

Byggnaderna som är markerade på kartan är bevarandevärda byggnader av 
byggnadsklass 1. (Stadsarkitektkontoret 1985)

Det finns många bevarandevärda byggnader i planområdet, de flesta lig-
ger i områdets norra del. Några av de finaste byggnaderna är Sjömanshuset, 
Tropikcenter och Centralstationen. 

Sjömanshuset
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Tropikcenter

Centralstationen 57





Analys av planområdet 
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Utblickar

I området finns det många fina utblickar, problemet 
är dock att de flesta ligger utmed kajen som är ganska 
skymd. För att ta del av utblickarna måste man vara 
precis vid kajkanten. 

I norra delen av kajen finns utblickar mot centrum där 
man bland annat kan se kyrktornet och fullriggaren 
Najaden som är systerfartyg till Jarramas i Karlskrona. 
Man kan även skymta det nybyggda prisbelönta biblio-
teket som finns strax norr om Viktoriagatan. 

Det finns också några fina utblickar i området kring 
Centralstationen. Utblickarna är mot Centralstationen, 
mot parken och den fina trädallén längs med Stations-
gatan. Dessa utblickar är av hög kvalité och förhöjer 
upplevelsen av stråket till Centralstationen. Jag kom-
mer senare att belysa stråket till Centralstationen mer 
ingående.  

60 Vy över Nissan åt söder 
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Vy över Nissan åt norr 

Slottet och Najaden Vy mot Centralstationen 

Vy in mot Järnvägsparken 



Barriärer

Järnvägsspåren delar av området mot 
öster och är gränsen för stadsdelen, 
Nissan är gränsen åt väst. Denna bar-
riär har varit en stark psykologisk gräns 
sedan flera decennier tillbaka. Området 
har endast en förbindelse över Nissan, 
denna finns längst upp i den norra delen. 
Åt norr avgränsar den tungt trafikerade 
fyrfiliga Viktoriagatan området. Denna 
väg är mycket svår att korsa som fot-
gängare och man får vänta länge vid 
övergångstället för att kunna ta sig över. 
Som gående kan man ta sig över till den 
norra sidan via en bro i förlängningen 
av Stationsgatan, det finns dock ingen 
cykelbana på denna sträcka. 

Inne i området är Stationsgatan en 
psykologisk barriär. Detta beror främst 
på dess raka sträckning samt dess bredd. 
Man skulle kunna minska denna barriär 
genom att göra skalan på gatan mindre.
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Spårområdet Laholmsvägen 

Stationsgatan Nissan 



Stråk

Området har två stora huvudstråk. Det ena är 
stråket som går längs med kajen. Detta stråk   
används både som rekreation och transport-
sträcka till centrum. Kajpromenaden är mycket 
vacker, dock har man inte tagit så väl hand 
om gatumiljön längs med kajen. Denna skulle      
behöva en rejäl uppfräschning. I dagsläget 
består den till största del av öppna asfalterade 
ytor samt parkeringsplatser. 

Det andra stora stråket går till och från         
Centralstationen. Det är längs med detta stråk 
som i särklass flest människor rör sig. Detta 
stråk angör sedan innerstadens absolut största 
stråk längs med Laholmsvägen/Viktoriagatan. 
Man kan på detta stråk både ta sig mot centrum 
åt nordväst eller högskolan åt öst. 

Det mest attraktiva stråket i planområdet är 
sträckan mellan Centralstationen och kajen. 
Stråket består av en gång- och cykelväg som 
omgärdas av en allé. Detta går i kanten av ett 
vackert parklandskap, som har fina utblickar inåt 
parkens mitt.  
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Stråk längs med Järnvägsparken Kajstråket längs med östra sidan av Nissan 

Stråk mot Gamletull Stråk längs med Viktoriagatan 



Stråket mellan Centralstationen och centrum

Över Slottsbron finns det gång- och cykelbana 
på båda sidor om vägen. Det är dock svårt att 
veta vilken riktning som leder till centrum 
när närmaste vägen är försedd med en barriär 
i form av en trappsats. Här skulle det behö-
vas ett tydligare och mer definierat stråk i en 
vacker miljö som leder in gående och cyklis-
ter till centrum.     

Väl framme på Stora torg finns det gott om plats 
för gång- och cykeltrafikanter samt stor plats för 
cykelparkering.

Närmaste vägen till 
centrum är försedd med 
en barriär i form av en 
trappsats, detta leder till 
att cykeltrafikanter samt 
rörelsehindrade inte 
kan ta sig ned här. Det 
borde anläggas en flack 
ramp på ena kanten så 
att människor kan ta den 
genaste vägen

För att ta sig till centrum/Stora 
torg finns det en cykelbana 
mellan Rådhuset och Scandic 
hotell. Denna gata är anonym 
och utgör inte någon trevlig en-
tré till stadskärnan. Här skulle 
man kunna ta bort biltrafiken 
och skapa ett vackert gångstråk 
in mot Stora torg. 
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Från Centralstationen 
finns en mycket gemytlig 
gång- och cykelväg längs 
med ena sidan av parken. 
Ett problem är dock att 
övergången från Central-
stationen inte känns säker. 
För att få en säker trafik-
miljö för cyklister och 
gångtrafikanter bör man 
göra någon form av has-
tighetsdämpande åtgärder 
för att uppfylla en säker 
övergång så som smalare 
körfält, upphöjd korsning, 
väggupp eller busskudde. 

Sträckan längs med kajen är relativt dåligt 
utformad. Man utnyttjar inte den stora 
kvalitet som vattnet innebär. Dessutom är 
själva gång- och cykelbanan alldeles för 
smal med tanke på det stora flöde cykel-
trafikanter som dagligen passerar på denna 
sträcka (se avsnittet om trafikflöden). 
Denna sträcka borde få ta större del av 
kajområdet istället för att vara avgränsad 
från vattnet med en stor parkering och en 
trädallé som tar bort den enda möjligheten 
till en fin vy som finns kvar.

Denna korsning är en av 
Halmstads mest trafikerade. 
Här behöver man helt klart 
jobba med olycksförebyg-
gande åtgärder, tex. att höja 
upp korsningen precis innan 
övergångsstället. 
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Knutpunkter

I planområdet finns ganska få knutpunkter, men de 
som finns är oerhört viktiga. Centralstationen är en 
mycket viktig punkt som samlar ihop människor 
för att sedan sprida ut dem i staden. En annan viktig 
knutpunkt finns i nordvästra delen av planområdet. 
Denna punkt förbinder stråk mot centrum, bussta-
tionen, biblioteket, fotbollsarenan Örjansvall samt 
den nybyggda stadsdelen Nissastrand. Även män-
niskor som tar sig från den östra sidan av staden 
passerar denna punkt. I nordöst finns en punkt som 
förbinder planområdet med Gamletull. Denna förbin-
delse sker via en bro över Laholmsvägen. Knutpunk-
ten förbinder även planområdet med Laholmsvägen/
Viktoriagatan.   

I det fortsatta planarbetet bör man försöka koppla 
denna knutpunkt till planområdet på ett bättre sätt, 
kanske med utvecklade stråk och nya målpunkter.   
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Centralstationen Stationsgatan mot Gamletull 

Stationsgatan mot Viktoriagatan/Laholmsvägen Korsningen Viktoriagatan/Strandgatan 



Landmärken

I planområdet finns tre ganska tydliga landmärken: Tropikcenter, Grand hotell och 
Sjömanshuset, vilka har karaktär av robusta stenhus. Två av dessa landmärken 
ligger i direkt närhet till kajen och en vid Centralstationen. Tropikcenter och Sjö-
manshuset syns och uppfattas mest från väster, men även från norr och öst. Grand 
hotell vid Centralstationen syns mest från öst. Dessa tre hus är även utpekade 
som bevarandevärda byggnader av byggnadsklass 1. Tropikcenter innehåller ett 
mindre zoo och Sjömanshuset innehåller kontor. Grand hotell innehåller även en 
restaurang. Sjömanshuset och Grand hotell är betydligt högre än Tropikcenter och 
är därför lättast att orientera sig efter.

I utvecklingen av planområdet bör man ge dessa byggnader den rymd som de 
behöver för att fortsätta att vara solida och robusta landmärken. 
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Grand hotell 

Sjömanshuset 



Målpunkter i 
staden

De flesta målpunkter som finns i 
Halmstad ligger ganska centralt i 
förhållande till centrum och Central-
stationen. Ett stort problem är dock att 
kollektivtrafiken ligger utspridd på tre 
olika ställen (lila prickar). Detta bör 
man ändra på och i stället bygga ett 
resecentrum som har både lokalbus-
sar, regionalbussar och tågtrafik som 
utgår från samma ställe. Vill man ha 
en väl fungerande kollektivtrafik med 
in- och utpendling till staden måste 
man göra det så enkelt och bekvämt 
som möjligt, annars finns risken för 
att stora delar av inpendlarna tycker 
att bilen är ett bekvämare alternativ. 
Runtomkring Centralstationen finns 
gott om plats för att komplettera med 
ett busstorg. Problematiken ligger i 
hur man ska lösa trafikdragningen, 
då denna måste kunna löpa smidigt 
från den tungt trafikerade Laholms-
vägen. Platsmässigt kan man anordna 
ett busstorg både väst och öst om 
spårområdet i anslutning till Central-
stationen.    
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Målpunkter inom    
planområdet

I kvartersområdet i norra delen av planområdet finns diverse 
service, butiker, arbetsplatser, skolor, hotell etc. Dessa räknar 
jag dock inte som några större målpunkter för folk som kom-
mer från andra delar av staden (ej markerade på kartan). 

Den största målpunkten i området är Centralstationen där det 
ständigt cirkulerar människor. I dess närhet finns även Tropik-
center och ett nöjescenter där man kan spela Lazerdome. 
Områdets näst största målpunkt är ett handelsområde i södra 
delen. Detta område är i slutfasen av sin uppbyggnad. Även 
kajområdet i sin helhet kan räknas som en målpunkt, då män-
niskor går dit bara för att njuta av miljön. I utvecklingen av 
planen för området bör man förstärka stråket längs med kajen 
samt stråket till det södra handelsområdet.  
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Tillgänglighet

Området har god tillgänglighet bland annat med sin närhet till 
centrum. Planområdet är relativt platt utan större höjdskillnader. 
Vissa nivåskillnader finns i norra delen. Man kan dock ta sig 
förbi dessa utan att behöva gå i trappor. Det finns bra utbyggd 
kollektivtrafik med ett huvudstråk längs med Stationsgatan samt 
Viktoriagatan/Laholmsvägen. Centralstationen ligger i områdets 
östra mitt. 

Ett stort minus är att planområdet är omgärdat av både fysiska 
och psykiska barriärer åt alla håll samt att stråken genom områ-
det är mycket otydliga i sin riktning. I norr avgränsas området 
av Viktoriagatan/Laholmsvägen, i söder av ett verksamhetsom-
råde med lättare industri, i väster av ån Nissan och i öster finns 
spårområdet.    

Sammanfattning av tillgängligheten i planområdet:

+ Bra med kollektivtrafik
+ Få höjdskillnader
+ Gott om trottoarer

-  Många barriärer
-  Otydliga stråk 
-  För få cykelbanor

 

  

SWOT - analys

Styrkor
Planområdet har en mycket stor styrka av närheten till centrum 
och därigenom all tänkbar service. Det finns stora rekreations-
värden inom området. Nissan erbjuder en härlig och vacker   
vattenkontakt och det finns gott om grönområden samt grön-
stråk. Planområdet ligger även mycket strategiskt placerat med 
Centralstationen i dess östra mitt. Härifrån kan man inom en och 
en halv timme både ta sig till Malmö och Göteborg.   

Svagheter 
En svaghet för stora delar av området är närheten till tungt 
trafikerade vägar samt närheten till spårområde. Detta medför att 
bullernivåerna i området ligger lite högre än vad som är önsk-
värt. En annan nackdel är den känsliga miljön i form av riks-
intressen (kulturminnesvård) och bevarandevärda byggnader av 
klass 1 som kan begränsa området i dess utveckling. Detta kan 
även vara en styrka då delar av planområdet är tydligt definierat 
och det finns en helhet att förhålla sig till vid en exploatering. 

Några tomter av dem som är tänkta att omvandlas till bostads-
bebyggelse är kommunal mark som är upplåten med tomträtt, 
vilket antagligen medför att kommunen får hitta ersättningstom-
ter till dem som måste flytta på sig.  
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Möjligheter 
Trots att en del mark är upplåten med tomträtt finns det många 
större ytor som är tomma och outnyttjade. Detta medför att 
det finns goda möjligheter till exploatering, bland annat finns 
det tillräckligt med exploaterbar mark i direkt anslutning till      
Centralstationen för att kunna anordna ett modernt resecentrum.

Hot
Det finns ett stort framtida klimathot i form av översvämnings-
risk, då området ligger i direkt anslutning till Nissan. På sikt 
kan detta leda till regelbundna översvämningar om man inte 
vidtar fysiska eller tekniska åtgärder. En annan risk för området 
är det faktum att farligt gods transporteras på järnvägen i direkt  
anslutning till planområdet. Risken för att en olycka skulle 
hända vid Centralstationen eller i dess närhet bedöms dock som 
liten. Värsta scenariet skulle vara en explosion eller utsläpp av         
kemiska ämnen. 
  

75





Utgångspunkter för planförslaget 
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Avgränsning av  
planområdet

Denna plan kommer inte att göra några ingrepp 
i det befintliga kvartersområdet i norr, Östra 
förstaden. Därav ingår inte denna del i det 
fortsatta planarbetet annat än som referensbild. 
Detta område bör bevaras med den struktur som 
den har i dag. Större delen av denna bebyggelse 
är klassad som bevarandevärd bebyggelse av 
klass 1. 

Utbyggnadsområdet för bostäder i planområ-
dets södra del kommer att avgränsas av den 
nyare handelsbebyggelsen. Handelsområdet bör 
utvecklas åt söder och öster. Denna bebyggelse 
blir även en bra och naturlig kil mellan den nya 
bostadsbebyggelsen och det befintliga verksam-
hetsområdet samt spårområdet. 

Närområdet kring Järnvägsparken kan tåla en 
utveckling, dock bör man visa respekt för den 
befintliga bevarandevärda bebyggelsen av klass 
1 som ligger i parkens västra del. Parken skulle 
kunna få några kompletterande samt ändrade 
stråk. En integrering av parken med kajområdet 
skulle stärka upplevelsen av de bevarandevärda 
byggnaderna Tropikcenter och Sjömanshuset.  

Då många befintlig parkeringsytor tas i anspråk 
kan det bli nödvändigt att ersätta dessa ytor 
med underjordisk parkering eller parkeringshus.     
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Utveckling av planområdet
Området längs med kajen ska 
utvecklas till ett attraktivt 
stråk med naturliga platser för 
möten och vistelse. Detta kan 
uppnås genom att omvandla 
delar av parkeringsplatserna 
till platsbildningar samt 
tillskapa mindre byggnader 
innehållande serveringar. 

Järnvägsparken kommer att 
ses över och vidareutvecklas 
för att bilda den länk som 
sammankopplar den nya be-
byggelsen med den befintliga.    

Området kan utvecklas till ett 
vattennära bostadsområde. 
Bebyggelsen kan antingen 
utformas för att anpassas till 
den befintliga bebyggelsen 
eller få ett nytt modernt 
utryck. Man kan även föra 
samma resonemang för be-
byggelsens höjd.  

Området är lämpligt för 
att expandera Central-
stationen till ett modernt 
resecentrum. Vidare arbete 
får utvisa om huvuddelen 
av tillbyggnaderna ska 
ligga på den västra eller 
östra sidan av spåret. En 
nyckelfaktor för detta är 
hur man kan lösa trafik-
dragningen av busstrafik-
en.

Områdena bör ut-      
vecklas med kontor eller           
handel. Detta kan dock 
kan bli svårt med gällande 
skyddsavstånd mot järn-
vägsspåren. 

Områdena bör utveck-
las med någon form av 
verksamhet, kontor eller 
handel. Detta kan dock 
kan bli svårt med gällande 
skyddsavstånd mot järn-
vägsspåren. 

79





Planförslag 
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Huvudidé

Den centrala idén med planförslaget är att skapa ett område med 
stor stadsmässighet för att förlänga stadskärnan åt östra och 
södra delen av Halmstad. I dag avtar den stadsmässiga delen av 
staden till viss del redan öster om Nissan. 

Stadsmässighet åstadkoms med förlängning av det befintliga 
rutnätssystemet och bildande av visuellt sammankopplade 
stråk. Stadskärnan har anor från medeltiden, men har dock en 
tydlig 1800-tals prägel. Den nya stadsdelen ska därför inspireras 
av 1800-talsstaden för att passa in i den befintliga strukturen.   
Centralt för planförslaget är att bättre ta till vara på vatten-   
kontakten med Nissan. 

Den nya bebyggelsen är sammankopplad med den befintliga  
genom att byggnaderna ligger utefter strategiskt valda axlar. 
Dessa axlar ska knyta ihop planområdet med den befintliga 
bebyggelsen och bilda en homogen helhet.

Axlarna i planförslaget har utgått från den befintliga kvarters-
strukturen och sedan utökat nya kvarter i samma form och 
ungefärlig storlek. 

Centralt genom hela området finns en huvudaxel som knyter 
samman den nya bebyggelsen på Tullkammarkajen med Östra 
förstaden och i förlängningen Gamletull. Denna axel är mycket 
viktig för att få en bra helhet. 

Mellan Tullkammarkajen och Söder på andra sidan Nissan 
binder två strategiskt placerade stråk samman områdena till en 
helhetsstruktur. Denna struktur är viktig för att visuellt integrera 
den östra och västra sidan av staden med varandra. Stråken    
bildas i form av gång- och cykelbroar över Nissan.     
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Bostadsbebyggelse

Referensobjekt
För Tullkammarkajen har Norra hamnen i Helsingborg använts 
som referensobjekt, där även ett studiebesök har genomförts. 
Norra Hamnen är uppbyggd med snedställda smala och frilig-
gande huskroppar som har kortsidan mot havet. Denna struktur 
har prövats på Tullkammarkajen och resultatet blev följande:

-  Bebyggelsen blev oorganiserad och marken utnyttjades inte         
effektivt

-  Stora svårigheter i att förhålla sig till befintlig bebyggelse 
inom planområdet

-  Strukturen på bebyggelse blev inte tillräckligt stadsmässig

-  Den nya stadsdelen blev inte integrerad i resten av staden och 
blev heller inte en fortsättning på Östra förstaden 

-  Svårt att göra kvartersbildningar

Med hänsyn till resultatet har strukturen för Norra hamnen    
förkastats och istället har det alternativ som fortsättningsvis 
redovisas vuxit fram.  

Exploateringsgrad
Den föreslagna bostadsbebyggelsen vid Tullkammarkajen upp-
tar ca 6,8 hektar mark. Strukturen är uppbyggd av 4 storkvarter, 
3 mindre kvarter samt ett punkthus. Punkthuset ska bilda ett nytt 
landmärke för den nya stadsdelen samt utgöra en målpunkt. 

Bebyggelsen består av flerbostadshus i form av 6 våningars 
lamellhus samt ett punkthus på 20 våningar. Den 6:e våningen 
på flerbostadshusen kan antingen byggas ut med halva arean av 

ett våningsplan eller som ett helt våningsplan. Exploaterings-
talet för 6-våningsbebyggelse är ca 1,4 vilket kan jämföras med 
storstadsmässiga kvarter. (Institutionen för Fysisk planering, 
2003) Exploateringen på Tullkammarkajen är lägre än Östra 
förstaden samt nyexploaterade Nissastrand. 

Höjden på bebyggelsen längs med Tullkammarkajen är           
anpassad till bebyggelsen inom Östra förstaden. Den nya be-
byggelsen har även jämförbar höjd med Nissastrand som ligger 
ca 1 kilometer norr om planområdet. 

Kvartersstruktur
Kvarteren närmast vattnet är öppna för att skapa en luftig känsla 
samt kontakt och utsikt mot Nissan Detta medför att man tar till 
vara på den kvalité som vattenkontakten utgör. Kvartersformen 
medför att många kan ta del av vattenkontakten, även till vis 
del i kvarteren längs med Stationsgatan. För att optimera utsik-
ten ytterliggare kan man använda sig av vinklade burspråk och 
balkonger. 

Mot Stationsgatan är kvarteren helt stängda för att skilja av 
bostadsbebyggelsen mot vägen. Alla kvarter har öppningar mot 
varandra för att skapa naturliga förbindelser som knyter sam-
man de 7 kvarteren till en sammanhållen helhet samt bildar slin-
gor vilka man kan förflytta sig utefter. Detta medför att gårdarna 
blir halvoffentliga rum (utrymmen som tillhör en grupp boende, 
men som samtidigt är öppen för utomstående, genom att det 
tex. finns en passage över gården) som kan utgöra en arena för 
spontana möten. (Olsson, Sören m.fl. 1997)

Gestaltning
Utformningen av bebyggelsen kan ges ett modernt utryck, dock 
bör man förhålla sig till den karakteristiska stilen som präglar 
Halmstad: bottenvåningar av ett annat material än fasaden, fasa-
der med röda och gula kulörer och fasader av tegel. 
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För att skapa en enhetlig stadsdel bör ett gestaltningsprogram 
utvecklas, där man främst reglerar utformningnen av bal-
konger och burspråk. 

Buller och farligt gods
Den nya kompletterande bebyggelsen kommer att lokaliseras 
ca 400 meter från Laholmsvägen viket innebär att denna 
väg inte utgör något bullerproblem. Däremot kan trafiken på 
Stationsgatan avge buller som överstiger gällande riktvärden. 
Planförslaget kommer dock att leda till att den tunga trafiken 
minskar avsevärt. Detta kommer medföra att bullervärdena 
minskar markant.   

Järnvägen kommer att ligga ca 80 meter från den nya be-
byggelsen. Detta kan medföra att man överstiger gällande 
riktvärde för buller vid bostadsbebyggelse 55 dBA, samt 
att tågtrafiken kan ge upphov till störande vibrationer. Det 
planerade bostadsområdet bedöms inte ligga tillräckligt nära 
spårområdet för att uppleva störningar i from av vibrationer. 
Vid en exploatering av området bör man utreda frågan i en 
separat bullerutredning.  

Den tänkta bostadsbebyggelsen i planen ligger minst på ett 
avstånd av 60 meter från spårområdet där det är tillåtet att 
transportera farligt gods. Därigenom klarar bostadsbebyg-
gelsen riktvärdet 60 meter till led för farligt gods. (Riktlinjer 
för riskhantering i Fysisk planering 2007)
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Gaturum
Gaturummen mellan bebyg-
gelsen har dubbla trädplant-
erade alléer längs med alla 
gator samt kantparkering. 
Alléer längs med gatorna ska 
ha relativt låga träd för att få 
ner skalan till en mer mänsk-
lig nivå, då gaturummet är 
ganska brett. Rakt igenom 
stadsdelen går även en inte-
grerad gång- och cykelväg 
som även ska vara ett rum 
där spontana aktiviteter ska 
kunna förekomma såsom 
lek.

Genomfartsgatan genom 
stadsdelen är relativt bred 
och lång. För att inte göra 
denna gata enformig och 
monoton skapar korsningar-
na spännande rum som ska 
dela upp sträckan i mindre 
och mer angripbara delar. 
För att inte inbjuda till höga 
hastigheter ska korsningarna 
vara antingen indragna eller 
upphöjda vilket även skapar 
säkra övergångar för cykel- 
och gångtrafikanter.  
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Platsbildningar
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Rumsbildning i norra korsningen

Rumsbildning i mittersta korningen

Torgbildning framför höghuset



Nytt landmärke
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Höghuset i söder av stadsdelen följer inte den linje 
som resten av bebyggelsen har utan är utstickande 
mot genomfartsgatan. Detta medför att man kan se 
denna byggnad på ett ganska långt avstånd även i 
marknivå. Byggnaden ska genom denna asymmetri 
utgöra ett landmärke för området samt vara en mål-
punkt. För att förstärka denna målpunkt och land-
märke ytterliggare kommer ett mindre torg att anläg-
gas framför byggnaden.

Torgbildning framför höghuset



Området innehåller 16 flerbostadshus. Antal lä-
genheter är beräknat efter att snittlägenheten har 
75 kvm bostadsyta

6-våningsbebyggelse                 1188 lägenheter 

5-våningsbebyggelse                 1009 lägenheter

4-våningsbebyggelse                  836 lägenheter

3-våningsbebyggelse                  665 lägenheter  

Exempel på hur gårdar kan utformas med gröna ytor, gångstråk 
samt gårdsbyggnad. 

Gårdarna skall vara fria från biltrafik och bilda en spännande miljö 
med mycket grönska. Mindre komplementbyggnader i form av 
cykelgarage och förråd får uppföras på innegårdarna. 

Gårdsutformning
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Perspektiv
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Solstudie

Vår/Höstdagjämning 09:30 Vår/Höstdagjämning 12:30 Vår/Höstdagjämning 15:30

1 juli 09:30 1 juli 12:30 1 juli 15:30

92



Kontor / Handel i mitten

Bebyggelsen längs med järnvägen består av tre mindre trevåningshus samt ett 
större trevåningshus utmed parken. Dessa hus ska innehålla kontor eller handel, 
då närheten till Stationsgatan och järnvägen inte är lämpligt för bostadsbebyg-
gelse. I södra delen av skissen ligger ett fyravånings parkeringshus för ca 580 
parkeringsplatser. Parkeringshuset gränsar till ett befintligt handelsområde i 
söder vilket gör lokaliseringen mycket gynnsam. Man kan därigenom använda 
parkeringshuset för parkering till kontoren och handeln dagtid, och boende-
parkering under kvällstid samt över natten. Vid detta delområde frångås det rikt-
värde om 65 meter som Halmstad kommun har föreslagit gällande farligt gods. 
Inför ett genomförande av planen måste dock en riskanalys genomföras. 

För bebyggelsen längs med järnvägen finns ett mindre säkerhetsavstånd av ca 25 
meter mot järnvägen, än det säkerhetsavstånd på 60 meter som rekommenderas 
av Halmstad kommun. Detta kan motiveras med:

-  Risken för olyckor är låg då spårområdet ligger mycket nära Centralstationen 
vilket innebär att hastigheten på de passerande tågen är låg. 

-  Det är viktigt att skapa en stadsmässig miljö även vid spårområdet. Denna 
bebyggelse fungerar även som bullerskydd mot bostadsbebyggelsen.

-  Halmstad kommun har själva gått emot sina riktlinjer gällande skyddsavstånd 
då man bara hade 10-20 meters skyddsavstånd vid en byggnad strax utanför 
planområdet i dess södra kant.  
 
-  Tidigare hade räddningstjänsten ett lägsta skyddsavstånd av 25 meter. Detta 
avstånd var uträknat efter att en urspårad vagn inte kunde hamna längre bort från 
spårområdet än 25 meter, även om den hamnade tvärs spåret.  

-  Risken för explosioner eller utsläpp av kemiska ämnen anses liten då det inte 
sker någon lossning eller uppställning invid Centralstationen. Det förekommer 
endast förbipasserande godståg.   

P-hus

Kontor
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Skyddsvall mot 
översvämningar

Längs med Nissan kommer en skyddsvall i tre 
trappsteg att finnas för att förhindra översväm-   
ningar. Skyddsvallen kommer att ha trappsteg med 
små variationer för att hålla en mänsklig skala samt 
vara gräsplanerade med inslag av växter. I mitten av 
varje kvarter kommer uppgångar att finnas som är 
handikappanpassade för att göra området tillgäng-
ligt samt stärka förbindelsen med vattenkontakten 
samt kajstråket. Mellan skyddsvallen och vattnet 
finns en brett kajstråk vilket ska möjliggöra för 
festivalverksamhet, hamnverksamhet och dylikt. 
Ovanför vallen finns ett 15 meter brett område in-
nan kvartersbebyggelsen börjar. Detta ska vara en 
buffertzon om man i framtiden behöver höja vallen 
ytterliggare. Buffertzonen ger möjlighet att höja 
skyddsvallen ca 1,2 meter.  

Platsbildningarna längs med uppgångarna är         
inspirerade från 1600-talets befästningsstäder. 
Rummet framför uppgångarna i skyddsvallen är 
spegelvända bastioner med utstickande värn för 
kanoner.
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Inspirationsbild av 1600-
talets befästningsstad. 

Sektion över skyddsvallen med omland
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Rumsbildning vid uppgångarna på skyddsvallen

Handikappanpassad uppgång vid skyddsvallen



Järnvägsparken

Järnvägsparken har fått några mindre förändringar. Stråken i 
parken har reducerats för att få större sammanhängande ytor. 
Rakt igenom parken i nord – sydlig riktning går ett nytt stråk 
som ska sammanlänka de nya kvarteren vid Tullkammarkajen 
med den befintliga Östra förstaden. Vidare har bebyggelse 
omlokaliserats till nya strategiska placeringar. Förskolan har 
förflyttats för att bättre passa in i den nya bebyggelsestrukturen. 
Sjömanskyrkan har förflyttats från kajområdet till en place-  
ring som ger ett bättre samband och relation till Tropikcenter. 
(kartan visar befintliga placeringar med streckad linje) Den nya 
skolbyggnaden får på detta sett bättre möjligheter till expansion. 
Detta kan motiveras med:

-  Byggnaderna är små och därigenom lätta att flytta.

-  Får bättre och naturligare stråk genom parken.

-  Bildas mer plats för expansion av den nya skolan samt för-
skolan.

-  Tydligare och mer definierat rum kring Sjömanshuset och 
Tropikcenter.

-  Mer rumslig plats för gestalten av Sjömanshuset och Tropik-
center. (landmärken)

-  Bildar ett tydligare rum mellan Tropikcenter, Sjömanskyrkan 
och den nya skolan. 

Tankarna med parken har varit att förlänga den mot kajen för 
att integrera vattnet som en förlängning av den gröna kvalitén. 
Detta ger även en öppnare och luftigare känsla. I parken finns 
två olika grepp. I nordöst finns en zon med mycket vegetation 

för den visuella känslan och i nordväst en zon med öppna gräsy-
tor. Denna yta ska ge förutsättningar och möjligheter till lek, 
bollspel, sammankomster osv. 

Vägen som går i nord – sydlig riktning i parkens västra sida ska 
bli en del av parken och bilisterna ska använda den på parkens 
villkor. Denna väg kommer inte att vara asfalterad utan ha ett 
naturskönt material som gatsten, gräsarmering eller liknade, 
vilket ska göra att trafiken begränsas samt att hastigheten hålls 
låg. Alternativt kan denna väg tas bort helt för att inte få några 
som helst störningar i de gröna ytorna. Detta kan dock vara 
negativt då korsningen vid Stationsgatan och resecentrum blir 
mer trafikerad, vilket kan innebära fara för de oskyddade trafi-
kanterna.  

 

Befintlig park96



Sjömanshuset

Tekniska kontoret
Tropikcenter

Sjömansskyrkan

Planerad skola Förskola
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Stråket vid kajen

Kajområdet förändras från ett område med stora 
parkeringsytor och sluten struktur till ett stråk som 
ska bjuda på upplevelser och vattenkontakt. Tanken 
är att stråket ska fungera som en länk mellan be-
byggelsen och Nissan. Detta uppnås genom att vi-
suella stråk i ett skiftande material går från bebyg-
gelsens kvartersstruktur och bryter av kajstråket 
för att sedan sluta i utskjutande delar i Nissan och 
därigenom knyta till sig vattenkontakten. Dessa 
stråk i skiftande material hjälper även till att ta ned 
skalan på det långa kajstråket samt skapa variation. 
Det kommer även att tillskapas ett nytt väldefinier-
at gång- och cykelstråk längs med kajen. Detta ska 
medföra att fler människor vistas på kajstråket samt 
använder detta som transportsträcka. Huvuddelen 
av GC-trafiken ska alltså ligga längs med kajen och 
inte längs med vägen vid kvartersbebyggelsen som 
det är i dagsläget.  

För att göra kajen mer attraktiv bildas nya mål-
punkter i form av restauranger. Dessa ska bestå av 
4 mindre serveringar. Det finns troligen inte under-
lag att driva fler restauranger i detta område hela 
året utan man bör koncentrera sig på det fina läget 
vid Nissan och utnyttja sommarsäsongen. Restau-
rangerna kan utgöras av små låga moduler med i 
huvudsak uteserveringar. Byggnaderna bör byggas 
i glas för att inte störa den omgivande miljön och 
vara visuellt genomsläppliga. Detta koncept finns 
utvecklat i Kungsträdgården i Stockholm. 
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Kajen har i dag mycket stora parkeringsytor som utgör en bar-
riär för kontakten med Nissan. Denna yta är för värdefull för att 
utgöras av parkeringsplatser. Ytorna ingår även som riksintresse 
för rörligt friluftsliv vilket inte gynnas av parkeringsytor. Prob-
lematiken ligger dock i hur man ska ersätta dessa parkeringar. 
Detta kommer att behandlas senare i förslaget. 

 

I förslaget ska de asfalterade ytorna till största del omvandlas 
till gröna ytor för att göra kajstråket mer attraktivt som vistelse-
plats. Detta har redan påbörjats då man har anlagt en mindre 
parkmiljö i kajstråkets norra del. Denna park ingår i ett koncept 
för sinnenas stråk som Halmstad kommun håller på att utveckla.        



Stråk mot centrum

För att få en bra koppling mellan resecentrum 
och centrum behövs nya och tydliga gång- och 
cykelstråk. Förslaget möjliggör tre nya stråk vilka  
utnyttjar vattenkvalitén och miljön runt Nissan. 
Förslaget innebär att en broförbindelse tillskapas 
för att få ett väldefinierat och ett visuellt kortare 
stråk där man separerar gång- och cykeltrafikan-
terna från biltrafiken. De nya stråken blir mer 
naturliga och rationella. Stråken blir även rika på 
upplevelser och intryck i form av vattenkontak-
ten med Nissan, fartyget Najaden, slottet samt          
grönska.     
 
Genom de nya stråken utnyttjas den värdefulla 
miljön runt Nissan och slottet till fullo och de blir 
integrerade i staden på ett helt nytt sätt. Det bi-
drar även till att ge förutsättningar till det rörliga 
friluftslivet. 

Slottet
Najaden 
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Kontor i norr

I norra delen av planområdet har tyngd-
punkten legat på att skapa en stadsmässig 
struktur. Längs med Laholmsvägen ska 
bebyggelsen skapa ett trängre gaturum och 
en snygg entré till resecentrum. Bebyg-
gelsen utmed spårområdet följer den be-
fintliga strukturen och är en fortsättning av 
kvartersstrukturen i väst. På östra sidan av 
spåren är de nya byggnaderna integrerade 
med den befintliga bebyggelsen. 

Byggnaderna ska även fungera som en 
visuell avskärmning av spårområdet, vilken 
får ta alldeles för mycket plats i stadsrum-
met i dag. Parkeringsplatser är till största 
del lokaliserade utmed järnvägsspåren. Det 
finns även ett större parkeringshus väster om 
spårområdet. Detta p-hus ska i första hand 
utgöra en kompensation till de befintliga 
parkeringsplatser som blivit borttagna inom 
planområdet. 

Längs med Stationsgatan kompletteras gatan 
med separat cykelväg. Denna väg fortsätter 
längs med bron över Viktoriagatan/Laholms-
vägen mot Gamletull och utgör ett viktigt 
cykelstråk (se avsnittet om trafikflöden).   

Ställningstagandet att frångå rekommende-
rade skyddsavstånd redogörs i avsnittet om 
”Handel / Kontor i mitten”. Bebyggelsen 
ska i huvudsak bestå av kontor. Handel kan 
tillåtas i bottenvåningarna.     
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Centralstationen ska kompletteras med en vänthall 
för bussarna. Denna byggnad kommer att länkas 
samman med den befintliga Centralstationen via en 
gångbro över spåren som även länkar ihop den väs-
tra sidan av järnvägen med den östra. Byggnaden 
ska skapa en modern helhet tillsammans med den 
anrika befintliga byggnaden, men ända visa respekt 
samt framhäva arkitekturen av denna. 

Angöringen för bussarna ligger på den östra sidan 
av spårområdet. Detta beror dels på att det finns en 
stor yta tillgänglig mark samt att man kan få en smi-
dig inledning av busstrafiken från Laholmsvägen. 
Bussarna kommer att angöra det nya resecentrumet 
via dockningsplatser som är integrerade i vänthal-
len. Inspiration för dockningsmodellen har tagits 
från Centralstationen i Göteborg. Det nya resecen-
trumet ska integreras med regionalbussarna medan 
lokalbussarna behåller sitt befintliga busstorg vid 
Österskans drygt 1 km nordväst om resecentrum.  

Öster om dockningsplatserna ska en park anläggas 
för att göra platsen mjukare. Platsen kommer att få 
stora asfaltsytor och mycket busstrafik därför är det 
viktigt med gröna inlag.
  
Ett relativt stort cykelgarage kommer att placeras 
strategiskt vid vänthallens norra sida för att främja 
pendlare som tar sig till resecentrum via cykel. 
De får kortast möjliga väg och kan parkera cykeln   
precis vid ingången till vänthallen. Vid vänthal-
lens södra del finns en större parkering för pendling 
med bil och tåg. Parkeringen rymmer 112 stycken 
platser.

  

Inspirationsbild från 
Göteborgs rese-   
centrum
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Verksamheter i 
söder

I söder finns rester av verkstadsbyggnader 
som använts till järnvägens verksamheter. 
Planförlaget innebär att man komplet-
terar den befintliga bebyggelsen med större        
lokaler som kan användas till verksamheter. 
Byggnaderna skulle kunna användas till 
tillverkning, lager, kontor, handel osv. Det 
är dock viktigt att inte tillåta någon störande 
verksamhet då det finns bostadsbebyggelse 
30 meter öster om verksamhetsområdet. 

Bättre plats för arbete rekommenderar föl-
jande:

Vid verksamheter som inte ger någon 
nämnvärd miljöstörning kan bostäder och 
verksamheter blandas. ”Omfattar verksam-
heter som, genom utomhusaktiviteter, 
transporter och utsläpp, ger små risker 
för miljö, hälsa och säkerhet men ändå 
bör placeras i särskilda kvarter. Ett sådant 
verksamhetskvarter kan normalt ligga intill 
ett bostadsområde. Kvarteren kan trafikmäs-
sigt försörjas från samma matargata som 
ett bostadsområde. Typiska verksamheter 
är småverkstäder, grossister etc. Riktvärde 
för skyddsavstånd är 50 meter till närmast 
liggande verksamhet.” (Troedson, Ulf m.fl. 
1995) Denna rekommendation bör beaktas 
vid val av verksamhet. 
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Parkering

I planområdet finns två nya strategiskt placerade parkeringshus. 
Det ena ligger i närheten av Centralstationen i norr (450 parke-
ringsplatser) och det andra i närheten av handelsområdet och 
bostadsområdet i söder (580 parkeringsplaster). Parkeringshusen i 
norr ska utgöra en kompensation för de parkeringsplatser som har 
blivit borttagna utmed järnvägen och vid kajområdet (ca 400) samt 
som kompletterande parkering till de nya handels- och kontors-       
byggnaderna. 

I bostadsområdet vid Tullkammarkajen finns dubbelsidig kant-
parkering längs med samtliga gator inom området. 

För stora delar av området kan samutnyttjande av parkeringsplat-
ser ske, vilket medför att färre antal platser behövs. Man sparar 
därigenom yta samt skär ner på dyra anläggningskostnader.   

I några delar av området är antalet parkeringsplatser något under 
den norm som är praxis i Halmstad. Sammantaget är dock antalet 
parkeringsplatser i planområdet ungefärligt överensstämmande 
med normen. 

Vid kajen och spårområdet har ca 400 parkeringsplatser tagits bort 
för att ge plats för ny bebyggelse samt nya stråk och miljöer. Dessa  
ersätts till största del av parkeringshuset i norra delen av området.   

Planområdet:     1568 parkeringsplatser
Borttagna parkeringsplatser:  - 400 parkeringsplatser

Summa:    1168 parkeringsplatser 

Halmstad parkeringsnorm:   1127 parkeringsplatser

Sammantaget finns det 41 parkeringsplatser mer än vad          
parkeringsnormen för Halmstad kommun anger.   104
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Nya bostadsområdet vid Tullkammarkajen

246 parkeringsplatser
Halmstads parkeringsnorm = 624 parkeringsplatser

Med samutnyttjande av parkeringshuset i söder klarar bostads-
bebyggelsen parkeringsnormen utan att ha ett enda under-    
jordiskt garage. Skulle man dessutom komplettera med under-
jordiska garage kan man få en mycket god parkeringsstandard. 

Kontor/handel i söder

49 parkeringsplatser
Halmstads parkeringsnorm = 303 parkeringsplatser

Med samutnyttjande av parkeringshuset i söder av området 
klarar bebyggelsen parkeringsnormen.  

Kontor i nordväst 

19 parkeringsplatser
Halmstads parkeringsnorm = 38 parkeringsplatser

Med samutnyttjande av parkeringshuset i norr klarar kontorsbe-
byggelsen  parkeringsnormen utan att ha underjordiskt garage. 

Kontor i nordöst

88 parkeringsplatser
Halmstads parkeringsnorm = 130  parkeringsplatser

I detta område bör man komplettera parkeringsmöjligheterna 
med ett underjordiskt garage för att klara parkeringsnormen.   

Nya resecentrum 

112 parkeringsplatser
Halmstads parkeringsnorm = Finns ingen norm för denna an-
vändning

Verksamheter i söder

24 parkeringsplatser
Halmstads parkeringsnorm = 32 parkeringsplatser

I detta område kan man samutnyttja verksamheternas parkering 
med den boendeparkering (104 stycken parkeringsplatser) som 
ligger norr om området. På detta sätt klarar man parkeringsnor-
men.        
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Nya gång- och 
cykelnät

Gång- och cykelnätet i planområdet 
kompletteras med ett antal nya sträckor 
som ska sammanfoga det befintliga 
nätet till en funktionell helhet. De flesta                 
kompletteringarna blir i nord-sydlig 
riktning. Förbindelsen med Gamletull 
förbättras med ett GC-stråk över bron 
över Viktoriagatan/Laholmsvägen. I dag 
finns det bara trottoar längs med denna 
väg. Vidare är den största utbyggnaden 
av GC-stråk koncentrerad till kajen och 
dess närområde. Över Nissan kommer tre 
nya GC-förbindelser att tillskapas för att 
sammanlänka den östra och västra delen 
av staden.           
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Nya förbindelser

I planförslaget har fyra nya förbindelser tillskapats: tre broar 
över Nissan samt en passage över järnvägsspåren. Området blir 
på detta sätt tillgängligare både åt öst och väst och bidrar till att 
skapa en bättre helhetsstruktur i staden. 

Förbindelserna över Nissan är endast för gång- och cykeltrafi-
kanter. Broarna är 4 meter breda och ska bidra till att utveckla 
de befintliga gång- och cykelstråken som redan finns, så att man 
utnyttjar vattenkvalitén till fullo. Broarna skall även knyta sam-
man centrum med resecentrum samt nya området Söderkaj med 
Tullkammarkajen.  
  
Förbindelsen över järnvägen är till för att transportera människor 
till och från de anslutande bussarna som kommer att stanna öster 
om spåren. Det kommer även att finnas en vänthall i anslutning 
till denna förbindelse och busshållplatserna. 

Ur en ekonomisk synvinkel kan tre nya broar anses vara orimligt. 
Detta behövs dock för att sammanfoga den östra och västra delen 
av staden till en helhet. De olika broarna kan även finansieras 
genom olika delprojekt. Nordligaste bron kan finansieras genom 
byggandet av det nya resecentrumet, den mittersta av bostadsbyg-
gandet av Tullkammarkajen och den södra av bostadsbyggandet 
av Söderkaj.  

Om man ska göra en prioritering av broarna är den norra den vik-
tigaste för att stärka förbindelsen till centrum. Vidare är den södra 
näst viktigast för att integrera bostadsbebyggelsen vid Söderkaj 
med bostadsbebyggelsen vid Tullkammarkajen. Slutsatsen är 
alltså att det är den mittersta bron som är minst viktig för hel-  
heten. Även mittersta bron gränsar till ett tänkt utbyggnadsom-
råde för bostäder. (Palmqvist, Sven & Olin, Olle 2001)
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Markplanering

För området råder risk för översvämning då delar av 
området bara ligger ca 1,7-2,6 meter över havet. För att 
ha en buffert för framtida klimatförändringar brukar man 
tala om att ny bebyggelse bör ligga minst 3 meter över 
havet. För att inte vara tvungen att förändra marknivån 
avsevärt för stora markarealer talar man även om att 
siffran 3 meter gäller för färdigt golv, och att man sedan 
löser resterande problematik via tekniska lösningar. Med 
detta menas att man bygger hus som tål att översväm-
mas samt att källargarage är vattentäta och försedda med 
inbyggda pumpar. Detta förhållningssätt har applice-
rats på utbyggnaden för Söderkaj som ligger snett emot 
Tullkammarkajen på andra sidan Nissan. Höjdsättningen 
för området bygger på att en vall skyddar bostadsområdet 
mot översvämning närmast Nissan. Denna vall är upp-
delad i 3 trappsteg för att ha sin högsta höjd på 3,0 meter 
över havet. 

Den lägsta punkten för området ligger på Stationsgatan 
som ska innehålla en kraftigt överdimensionerad dag-
vattenledning för att klara av att transportera bort stora 
mängder vatten. Vid extrem översvämning med höga 
flöden spelar det ingen roll hur väldimensionerade lednin-
gar man har pga. att vattennivån är lika hög vid Tullkam-
markajen som i New York och dränerat vatten hela tiden 
ersätts med nytt vatten från Kattegatt och Atlanten.  Man 
kan alltså aldrig skydda sig mot extrem översvämning via 
god dränering. Med en byggnad som klarar +3,0 meter 
över havsnivån beräknas en livslängd på ca 50 år.     
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Omdragning av tung 
trafik

Den befintliga dragningen av tung trafik kommer att förbjudas 
vid utbyggnaden av bostadskvarteren på Tullkammarkajen, då 
det inte är lämpligt med så pass omfattande tung trafik invid 
skolor och bostäder. Den tunga trafiken kommer istället att 
ledas om söder om området via en tunnel som eventuellt byggs 
ut i samband med utbyggnaden av Söderkaj (planarbetet pågår 
2007). Med denna lösning slipper man störande tung trafik och 
minskar nivåerna av utsläpp och störande buller. 
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Handelsområde

I södra delen av planområdet har ett centrerat handels-
område tagit form. Detta handelsområde är inriktat på 
sällanköpsvaror så som bilhandel, vitvaror och bygg-
material. Denna handelsplats får ett mycket strategiskt 
läge i och med utbygganden av tunnel under Nissan 
(framtida projekt i Halmstad kommun). Handelsområdet 
bildar därigenom en stark och naturlig målpunkt i om-
rådet. I och med utbyggnaden av tunneln blir störningar 
i form av biltrafik till handeln mycket begränsad och 
kommer inte att vara störande för bostadskvarteret.    

111
Placering för framtida tunnel under Nissan Ny tunnel



Källförteckning

Banverket (2000): Rapport nr: BRVT 1999:01 Halmstad Rese-
centrum – förstudie. Banverket västra banregionen 

Cullen, Gordon (1971): The Concise townscape. Oxford: 
Architectural Press, An imprint of Butterworth-Heinemann.        
ISBN: 0 7506 2018 8

Eneström Schmied, Eva (2005): Författningshandbok 2005/2006 
för plan- och byggväsendet. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 
ISBN: 1403-0624

Halmstad kommuns Detaljplanearkiv [Elektronisk] Hämtad 
augusti 2007

Halmstad kommuns Fastighetsregister [Elektronisk] Hämtad 
november 2007

Hedlund, Tom m.fl. (2007): Sverige inför klimatförändringarna 
– hot och möjligheter. Klimat- och sårbarhetsutredningens slut-
betänkande SOU 2007:60: Statens offentliga utredningar

Hillinge, PeGe uppdragsansvarig m.fl. (2004): Halmstad Re-
secentrum – Gestaltningsprogram. Göteborg: SWECO FFNS 
Arkitekter

Institutionen för Fysisk planering (2003): Samlingspärm 
– Bostadsplanering. Blekinge Tekniska Högskola

Lindekranz, Lisa (1999): Förslag till planeringsprogram för Ös-
tra Halmstad – inventering, analys och vision. Halmstad: Stads-
byggnadskontoret Halmstad kommun

Lindqvist, Sven Parkeringskonsult AB (1991) Parkeringsnormer 
för Halmstad. Halmstad: Stadskontoret Halmstad kommun

Olsson, Sören m.fl. (1997): Det lilla grannskapet – Gårdar,    
trapphus och socialt liv. Göteborg: Centrum för byggands-    
kultur i västra Sverige, Chalmers tekniska högskola – Göteborgs     
universitet. ISBN: 91-85620-13-0

Palmqvist, Sven & Olin, Olle (2001): Översiktsplan – 2000. 
Halmstad: Stadsbyggandskontoret Halmstad kommun

Riktlinjer för riskhantering i fysisk planering (2007): Halm-
stad kommun. Ej antaget i kommunfullmäktige. Opublicerat 
manuskript

Stadsarkitektkontoret (1985): Bevara Halmstad – Förslag till 
bevarandeplan för Halmstad. Halmstad

Trivektor mjukvara för bullerberäkningar

Troedson, Ulf m.fl. (1995): Bättre plats för arbete – Planering 
av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet          
upplaga 1. Karlskrona: Boverket. ISBN: 91 7147 223-1

Bilderna av översiktsplan 2000, utdrag ur planmosaik, utdrag 
ur turistkartan, bakgrundkartor samt flygfoton är godkända för 
användning av Byggnadskontoret, Halmstad kommun. 

Utsiktsbilden av Göteborg resecentrum på sidan 102 är godkänd 
för användning av BLOM Swe AB.

Resterande bilder är fotograferade, ritade eller konstruerade av 
Joel Blomgren.

112






