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FÖRORD
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Karlskrona. Uppsatsen är en fördjupning av hur den fysiska miljön kan utformas för 
att främja social aktivitet mellan människor och ge förutsättningar för levande städer 
och stadsdelar. Uppsatsen resulterar i ett planförslag för området Tullkammarkajen i 
Halmstad.
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SAMMANFAT TNING

Dagens städer står inför en förtätning som kommit att bli ett allt mer accepterat ideal 
inom samhällsplaneringen. Genom att bygga tätt kan den stora efterfrågan mötas som 
finns på att bo i urbana miljöer. Förtätningen sker ofta genom att hamn- och industri-
områden avvecklas i stadens centrala delar vilket frigör attraktiva markområden. Särskilt 
attraktiva är de områden som ligger vid vattnet, så kallade vattenfronter. 

Bland flera svenska kommuner finns en vision om att skapa det man kallar för levande 
städer, en vision som kan vara svår att uppnå. I denna uppsats har undersökts hur den 
fysiska utformningen av staden kan ge ökade förutsättningar för stadsliv. Det har påvisats 
att en medveten god gestaltning kan främja den sociala aktiviteten mellan människor 
vilket är grunden för levande städer och stadsdelar. 

Syftet med uppsatsen är att utifrån teoretiska utgångspunkter undersöka hur den fysiska 
miljön kan utformas för att ge förutsättningar för en levande stad vid vattnet. Detta tar sig 
uttryck i uppsatsen i form av ett planförslag för stadsdelen Tullkammarkajen i Halmstad. 

I en forsknings- och kunskapsöversikt som grundats på relevant litteratur har uppsatsen 
kunnat identifiera ett antal utformningsprinciper som bedöms kunna öka förutsätt- 
ningarna för en levande vattenfront. Vidare har Tullkammarkajen analyserats genom en 
fallstudie i syfte att urskilja viktiga planeringsförutsättningar som beaktats i planförslaget. 

Uppsatsen visar på att det genom en god fysisk utformning finns möjlighter att öka 
förutsättningarna för en levande stad. 



Människor uppfattar ord och begrepp olika utifrån personliga preferenser och erfaren-
heter. Det är därför viktigt att gå igenom ett antal begrepp som kontinuerligt används 
i uppsatsen. 

Stad
Enligt Nationalencyklopedin definieras stad som ett område med en viss typ av mar-
kanvändning (funktionell definition) eller rättslig status (juridisk status). Oavsett vilket 
består en stad vanligtvis av en tät bebyggelse- och befolkningsanhopning (Nationalen-
cyklopedin 2015a). 

Stadsdel
Enligt UUS (Urban Utveckling & Samhällsplanering) finns inte begreppet stadsdel i 
lagtext utan istället under benämningen kommundel. Enkelt uttryckt kan begrep-
pet beskrivas som en avgränsad del av staden (UUS u.å). I den här uppsatsen utgör 
Tullkammarkajen en stadsdel. 

Levande stad/stadsliv
Enligt Gehl, Jacobs och Carmona et al. uppstår stadsliv på stadens offentliga platser när 
en hög koncentration av människor är i rörelse och när olika aktiviteter mellan männis-
kor utspelar sig (Gehl 2006, ss. 72-73, Matthew Carmona et al. 2010, s. 201, Jacobs 2005, 
ss. 230-231). I den här uppsatsen ska begreppet “levande stad” förstås som en stad som 
befolkas under stora delar av dygnets timmar. 

Vattenfront
En vattenfront beskrivs enklast som ett område som ligger intill någon form av vatten 
(Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012, s. 4). Många vattenfrontsprojekt som uppsatsen 
behandlar, samt platsen för fallstudien, återfinns i städers centrala delar som tidigare 
använts för industri- och hamnverksamhet. 

Offentlig plats/offentligt rum
Enligt Nationalencyklopedin är ett offentligt rum en del av bebyggelsemiljön som är 
tillgänglig för allmänheten, tillexempel gator, torg och parker (Nationalencyklopedin 
2015b).
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KAPITEL 1. INLEDNING

Här introduceras kandidatsuppsatsens bakgrund som behandlar dagens förtätnings-                       
trend, strävan efter levande städer och vattenfronters pånyttfödelse.
Kapitlet redovisar sedan uppsatsens syfte, problemställning, frågeställningar och 
avgränsningar. En stor del av kapitlet utgörs av beskrivningar av de valda teoretiska      
utgångspunkterna “levande stad” och “vattenfrontsprojekt”, forskningsstrategier 
och metoder. Avslutningvis redovisas arbetets uppdelning författarna emellan. 

KAPITEL 2. FORSKNINGS- OCH KUNSKAPSÖVERSIKT

I detta kapitel ges en översikt över den forsknings och kunskap som finns inom
uppsatsens kunskapsfält. Kapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar 
begreppet “levande stad” och den andra delen tar upp “vattenfrontsprojekt” med 
valda referensområden. Kapitlet avslutas med en gemensam lista över utformning-
sprinciper som kommer att tas med in i planförslaget för Tullkammarkajen.

KAPITEL 3. FALLSTUDIE

Fallstudien bygger på fallet Tullkammarkajen i Halmstad. I detta kapitel presen-
teras och analyseras Tullkammarkajen planeringsförutsättningar. Kapitlet beskriver 
Halmstad kommuns ambitioner för området, området i relation till sin omgivning 
samt förutsättningarna inom det avgränsade planområdet. Avslutningsvis
presenteras resultatet av fallstudien som också tas med in i planförslaget.

KAPITEL 4. PLANFÖRSLAG

Följande kapitel presenteras planförslaget för Tullkammarkajen. Förslaget bygger på 
resultaten från forsknings- och kunskapsöversikten samt fallstudien. Kapitlet
redogör för utformningen av kvarter, trafik, bebyggelse, funktioner, offentliga 
platser och stråk samt visar på en föreslagen etappindelning för utbyggnaden av 
Tullkammarkajen.

KAPITEL 5. SLUTSATSER & SLUTDISSKUSION 

Det sista kapitlet avser inledningsvis att lyfta fram de övergripande slutsatser som 
kan dras av uppsatsen genom att återkoppla till syfte och problemställningar. Vidare 
besvaras uppsatsens frågeställningar. Avslutningsvis diskuterar och kommenterar 
författarna uppsatsen samt ger förslag till vidare studier inom ämnet.
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1.1 BAKGRUND

Det råder en inriktning mot förtätning i dagens stadsplanering. Städers tillväxt planeras 
inifrån och ut för att matcha den efterfrågan som finns på att bo i urbana miljöer och 
för att minska resandet med ohållbara färdmedel. Dagligen ökar andelen människor 
som bosätter sig i städer vilket ställer krav på planeringen och utformningen av dessa. 
FN förutspår att cirka 60% av befolkningen kommer att bo i städer år 2030 jämfört med 
cirka 54% 2015 (SKL 2015, ss. 3, 6).

För stadsplaneringen i allmänhet och förtätningen i synnerhet är begreppet “levande 
stad” vanligt förekommande. Tolkningarna av vad som gör en stad levande och hur 
stadsliv genereras är flera men övergripande handlar det om att planera stadsmiljöer 
som inbjuder till social aktivitet mellan människor och som är välbefolkade under stora 
delar av dygnet. Detta är ett mål som eftersträvas i många stadsbyggnadsprojekt men 
som kräver kunskap och rätt verktyg för att säkerställas.

Bland flertalet svenska kommuner lyfts förtätning som ett planeringsideal i dokument 
och planer. Oexploaterade markområden i både stadskärnor och förorter pekas ut som 
lämpliga för bebyggelse (SKL 2015, s. 6). Särskilt eftertraktade områden är så kallade 
vattenfronter som exempelvis nedlagda hamnområden där inslaget av vatten är tydligt. 
Under flera decennier har sådana områden frigjorts för stadsutveckling och vatten- 
fronterna i staden har genomgått en pånyttfödelse (Smith & Soledad Garcia Ferrari 
2012, s. 3). Även i Sverige har flera stora vattenfrontsprojekt genomförts under de sen-
aste decennierna, som exempelvis Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen 
i Malmö.

Halmstads kommun i sydvästra Sverige har under många år haft ett stadsbyggande 
i linje med den utveckling som beskrivits ovan. Två nya centrala bostadsområden,            
Nissastrand och Söderkaj, har vuxit fram vid ån Nissans vattenlinje på mark som                  
tidigare använts till industri. I Framtidsplan 2030: Strategisk översiktsplan för Halm-

stads kommun (2015, s. 17) föreslås just att ny bebyggelse ska tillkomma i första hand             
genom förtätning. De senaste åren har kommunen haft en jämn befolkningstillväxt 
med mellan 500-600 invånare per år vilket ger underlag för ett fortsatt ökat bostads- 
byggande. Till 2021 förväntas kommunen dessutom passera 100 000 invånare.

Tullkammarkajen i centrala Halmstad är ett område med goda förutsättningar för 
stadsbyggande i vattennära läge. Som en av få relativt oexploaterade ytor vid Nissan har
området stor potential, men har fått stå tillbaka till förmån för andra stadsbyggnad-
sprojekt. Ett antal planer för området har tagits fram genom åren men ingen har 
förverkligats. I mitten av 2014 inledde dock kommunen en nystart i planeringen av 
Tullkammarkajen med en preliminär byggstart till år 2020.

1.2 SYFTE

Syftet med uppsatsen är att utifrån teoretiska utgångspunkter undersöka hur den
fysiska miljön kan utformas för att ge förutsättningar för en levande stad vid vattnet. 
Vidare är syftet att med fäste i teorin samt platsens förutsättningar göra ett planförslag 
för området Tullkammarkajen i Halmstad. Tanken är att undersöka på vilket sätt
Tullkammarkajen kan omvandlas från verksamhetsområde till en integrerad och
levande stadsdel.
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1.3 PROBLEMSTÄLLNING 

Urbaniseringen medför en stigande efterfrågan på bostäder i centrala lägen varpå fler 
och fler markområden tas i anspråk för bebyggelse. Trots en stadsplaneringen med
stora visioner kan utfallet av denna förtätning ofta resultera i stadsmiljöer där utbudet 
av attraktiva bostäder är stort men där avsaknaden av människor och stadsliv är
påtaglig. Hur kommer det sig att vissa stadsmiljöer upplevs som mer befolkade och 
levande än andra trots visioner inom stadsplaneringen om levande städer?

Tullkammarkajen, som en central vattenfront, är idag ett verksamhetsområde som har 
en ytineffektiv användning. Samtidigt finns ett behov hos kommunen att bygga fler 
bostäder för att kunna tillgodose den inflyttning som pågår. Idag är aktiviteten i
området betydligt lägre än i andra delar av innerstaden och platsen upplevs som en 
avslutning på centrum. Att ha denna typ av verksamheter i ett sådant centralt läge i sta-
den är inte i linje med de planeringsideal som råder idag. För att inte riskera Halmstads             
ställning och attraktivitet i regionen kan en omvandling av Tullkammarkajen vara en 
viktig del.

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR

För uppsatsen har följande frågeställningar valts ut:

1. På vilket sätt kan Tullkammarkajen utvecklas till en levande och                                       
 integrerad stadsdel, med utgångspunkt i valda teorier?
2. I moderna vattenfrontsprojekt, vilka trender går att se? Vilka av dessa kan       
 appliceras på fallet Tullkammarkajen och hur ser förutsättningarna ut för detta?
3. Vilka planeringsförutsättningar är viktiga att ta med sig in i ett planförslag för          
 Tullkammarkajen?

1.5 AVGRÄNSNING

För uppsatsen finns följande avgränsningar.

1.5.1 Ämnesavgränsning

I sak är uppsatsen avgränsad utifrån valda frågeställningar. Detta för att behålla fokus 
på de teoretiska utgångspunkterna samt den studerade beprövade praktiken som också 
legat till grund för planförslaget. En avgränsning av planeringsförutsättningar har även 
gjorts som innebär att teknisk infrastruktur, medborgarservice samt platsens historia 
inte kommer att behandlas. 

1.5.2 Rumslig avgränsning 

Planområdet är geografiskt avgränsat genom Bredgatan i norr, Stationsgatan i öster 
samt Stålverksgatan i söder. Dessa gator ingår i planområdet då planförslagets vägnät 
ska kunna ansluta sig till det befintliga. Detta är samma geografiska avgränsning som 
Halmstads kommun arbeter utefter. Den del av Nissan som rinner utmed planområdet 
ingår också då kopplingen mellan land och vatten är av stor vikt för planförslaget.
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Tanken är att frågeställning 1 och 2 med utgångspunkt i forsknings- och kunskapsöversikten 
sammanfattas i en lista över utformningsprinciper som sedan används i planförslaget. 
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1.6 FORSKNINGSSTRATEGI & METOD 

Uppsatsen består av två strategier, en dokumentstudie och en fallstudie. Dokumentstu-
dien har tillämpats för en forsknings- och kunskapsöversikt medan fallstudien grundas 
på fallet Tullkammarkajen i Halmstad. I det följande kommer respektive strategi med 
tillhörande metod/metoder att redovisas och beskrivas.

1.6.1 Teoretiska utgångspunkter

För uppsatsen har två teoretiska utgångspunkter valts ut i syfte att föra uppsatsen 
framåt. Dessa är:

 Levande stad
 Vattenfrontsprojekt

Levande stad
Den första utgångspunkten, “levande stad”, har valts framförallt på grund av att
begreppet är vanligt förekommande i planeringssammanhang och i kommunala planer 
och dokument. Även Halmstads kommun har använt sig av begreppet i sitt inledande 
arbete med Tullkammarkajen. Vid två workshops med kommunstyrelsen utarbetades 
ett antal riktlinjer för stadsförnyelse. Den politiska viljan är att Tullkammarkajen ska bli 
en “levande och grön stadsdel där alla vill mötas” och att där ska finnas “kanaler, broar, 
gång- och cykelvägar - rörelse” (Halmstad samhällsbyggnadskontoret 2014). För att
ytterligare belysa begreppets relevans har exempel ur översiktsplanerna från Göteborgs 
stad och Malmö stad lyfts ut (se figur 1 till höger).

Vattenfrontsprojekt 
Den andra teoretiska utgångspunkten valdes av mer platsspecifika skäl i och med 
Tullkammarkajens lokalisering vid vattnet. Även den politiska viljan är att utnyttja
vattenkontakten genom riktlinjer som “portalen till Halmstad från vattnet”, “marin 
känsla” och “sol och vatten” (Halmstad samhällsbyggnadskontoret 2014).

“Inslaget av bostäder bidrar till att de cen-
trala delarna av staden upplevs som en 
levande, blandad stadsmiljö” (Göteborgs 
stad 2009, s. 112).

“En levande stad med blandade funktioner bidrar till 
att stadsrum befolkas med mångfald av vuxna som 
kan vara förebilder för barn och ungdomar i varda-
gen” (Malmö stad 2014, s. 41).

“För en levande innerstad med goda mö-
jligheter för näringslivet är tilltalande, 
väl underhållna stadsrum som stärker 
citykaraktären viktiga” (Göteborgs stad 
2009, s. 112).

“En kompakt stad ger bra förutsättningar för en 
levande och trygg stadsmiljö och stor potential 
till att utveckla Malmös attraktivitet” (Malmö 
stad 2014, s. 5).
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Figur 1. Citat ur Göteborgs och Malmö stads översiktsplaner.



1.6.2 Dokumentstudie för forsknings- och kunskapsöversikt 

Den första strategin, dokumentstudie, bygger på att forskaren tar del av befintlig data 
som kan vara i form av skriftliga källor, bilder eller ljud. Exempel på skriftliga källor är 
böcker, tidskrifter och officiell statistik (Denscombe 2013, s. 295). För uppsatsen har en 
dokumentstudie byggd på skriftliga källor bedömts vara en lämplig strategi då denna 
tillåter författarna att undersöka vad forskningsfronten lägger i begreppet levande stad 
samt vilka trender som går att se i moderna vattenfrontsprojekt.

Litteratur
Som metod för dokumentstudien har en form av kvalitativ innehållsanalys genomförts. 
Vid en renodlad innehållsanalys bryts texten ner i mindre enheter, till exempel ord eller 
meningar, för att sedan utarbeta olika kategorier. Det är viktigt att forskaren har en
tydlig bild över vilka typer av kategorier, frågor och idéer som är av intresse. Antalet 
gånger som ord och meningar förekommer räknas och analyseras (Denscombe 2013, 
ss. 307-308). I den här uppsatsen är fokus istället på ett kvalitativt tillvägagångssätt.
Kvalitativ forskning har en tendens att förknippas med ord istället för siffror och 
beskrivning istället för analys (Denscombe 2013, ss. 319-321). Metoden används för 
att ta fram uppsatsens forsknings- och kunskapsöversikt och handlar om att ge en 
beskrivning av litteraturen. 

När det kommer till frågan om objektivitet menar Denscombe att vi måste inse att det 
aldrig finns någon forskning som står fri från inverkan från dem som genomför forsk-
ningen. Kvalitativ data är alltid en produkt av en tolkningsprocess. Det är därför viktigt 
är att gå in i analysen med ett öppet sinne, undvika att försumma data som inte
stämmer överens med analysen och kontrollera konkurrerande förklaringar (Dens-
combe 2013, ss. 383, 385-386). 

I det följande redogörs för de skriftliga källor som behandlats, hur de har hittats samt 
hur urvalet skett.

Litteratur har uppsökts med hjälp av sökmotorn Summon@BTH och Libris. De teo-
retiska utgångspunkterna “levande stad” och “vattenfrontsprojekt” har fungerat som 
primära sökord. Utöver dessa har relaterade sökord så som “stadsliv”, “offentliga plats-
er” och engelska översättningar så som “liveable”, “living city”, “public spaces” och    
“waterfront” använts. Av den framtagna litteraturen finns även författare som genom 
sin profession är välkända inom fysisk planering, till exempel Jane Jacobs och Jan Gehl. 
Källförteckningar i litteratur som är lämplig med hänsyn till uppsatsens ämne har även 
givit inspiration till litteratur. 

När de skriftliga källorna hittats har ett urval gjorts framförallt baserat på källans         
relevans och lämplighet för uppsatsen. Då tanken är att dokumentstudien ska bidra till 
att finna ett antal utformningsprinciper som kan användas i planförslaget har litteratur 
som presenterar mer eller mindre konkreta idéer för fysisk utformning eftersökts vid 
urvalet. Följande litteratur har använts:
         

Jane   Jacobs  - Den amerikanska storstadens liv och förfall  (2005)
Jan Gehl  - Life Between Buildings: Using Public Space  (2010)
Matthew   Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath & Taner Oc  - Public Places     

 Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design  (2010) 
Harry Smith & Maria Soledad Garcia Ferrari - Waterfront Regeneration:  

 Experiences in City-building (2012)
Svensk Byggtjänst - Bo01 Staden - Byggnaderna Planen Processen   

 Hållbarheten (2001) 

Jane Jacobs, arkitektur- och stadsplaneringskritiker, har sedan 60-talet studerat den    
fysiska utformningens betydelse för det urbana rummet och bidragit med egna teorier 
som varit gångbara i flera decennier. Den danska arkitekten Jan Gehl, som inspire-
rats av Jacobs, har också sedan 60-talet varit tongivande i studerandet av människans         
beteende på offentliga platser vars teorier är minst lika välanvända än idag. För att skapa 
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en heltäckande bild i forsknings- och kunskapsöversikten har även Matthew Carmona, 
professor i planering och urban design, valts in då hans verk är en sammanställning av 
den mer nutida anglosaxiska delen av stadsplaneringen. Dessa tre källor har framförallt 
valts ut på grund av kopplingen till den första teoretiska utgångspunkten, “levande stad”. 

Harry Smith och Maria Soledad Garcia Ferrari samt boken från Svensk Byggtjänst 
kopplas huvudsakligen till den teoretiska utgångspunkten “vattenfrontsprojekt”. Smith 
och Soledad Garcia Ferrari valdes på grund av att källan gav en heltäckande bild av 
fenomenet vattenfronter och dessutom bedömdes vara aktuell då den är utkommen 
2012. 

I forsknings- och kunskapsöversikten ingår studier av redan genomförda vatten-
frontsprojekt i andra städer. Genom verkliga exempel finns möjlighet att studera hur 
problem och möjligheter har hanterats på platser med liknande förutsättningar som 
Tullkammarkajen. Då det visat sig att vattenfronter hanteras på väldigt olika sätt runt 
om i världen har tre nordiska projekt valts ut eftersom dessa antas kunna bistå med 
mest relevant kunskap. Tanken är att referensområdena ska fungera som inspirations- 
och kunskapskälla. De valda referensområdena är:

 Aker Brygge, Oslo.
 Sluseholmen, Köpenhamn.
 Bo01, Malmö.

Dessa områden behandlas i den ovan nämnda boken Waterfront Regeneration: Expe-
riences in City-building (2012) och lyfts fram som goda exempel. Aker Brygge visar på
lyckade designstrategier medan övriga två är exempel på “successful place-making”.
Dessa områden bedöms därför vara relevanta för uppsatsen då de mer eller mindre 
beskrivs som lyckade på grund av den fysiska utformningen. 

Som en kompletterande källa för information om Bo01 användes boken Bo01 Staden  
Byggnaderna Planen Processen Hållbarheten (2001) från Svensk Byggtjänst.

Efter av litteraturen samlats in och genomgått ett urval behandlades denna genom en 
form av kvalitativ innehållsanalys för att ta fram forsknings- och kunskapsöversikten 
som vidare ska bidra till utformningsprinciper och inspiration till planförslaget. Efter 
att ha läst litteraturen kunde ett antal återkommande kategorier urskiljas. Kategorierna 
kan beskrivas som ett sätt att urskilja övergripande teman inom ämnet. 

De kategorier som gick att urskilja kopplat till den teoretiska utgångspunkten “levande 
stad” var “människorna”, “offentliga platser”, “funktionsblandning”, “utformning av hus, 
kvarter och gränser” samt “trafikplanering”.

Till den teoretiska utgångpunkten “vattenfrontsprojekt” var följande kategorier åter-
kommande och av intresse för uppsatsen då de kan ge inspiration till planförslaget: 
“offentliga rum”, “vatten”, “kommunens roll och finansiering”, “läge i staden”, “kvarter”, 
“privat/offentligt”, “funktioner”, “bebyggelse och arkitektur”, “kulturhistoria”,
“upplåtelseformer” och “gatunät”. Det är sedan innebörden i dessa kategorier som
kommer att beskrivas med hjälp av de litterära verken. 

Forsknings- och kunskapsöversikten resulterar i en lista över utformningsprinciper 
som tas med in i planförslaget. Listan kommer att innehålla attribut som delas av en 
majoritet av författarna, påvisade trender i vattenfrontsprojekt samt gemensamma sam-
band mellan studerade referensområden.

1. INLEDNING 131. INLEDNING



1.6.3 Fallstudie - Tullkammarkajen

Uppsatsens andra strategi är en fallstudie och har valts eftersom fokus riktats till en 
enda undersökningsenhet, i detta fall Tullkammarkajen. Vid tillämpning av en falls-
tudie görs en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 
processer kopplat till fallet. När saker studeras i detalj kan en djupare kunskap skaffas 
och saker upptäckas som vid mer ytliga undersökningar kanske inte hade kommit upp 
till ytan. (Denscombe 2013, ss. 59-60). Fallstudien tillåter författarna att få en fördju-
pad kännedom och kunskap om platsen vilket är av stor vikt då ett planförslag ska tas 
fram. Positivt med fallstudien är enligt Denscombe (2013, s. 61) att den tillåter och 
uppmuntrar till en användning av flera källor, data och metoder. 

Ett flertal metoder har använts kopplat till fallstudien med syftet att undersöka Tullkam-
markajens planeringsförutsättningar. Detta innebär att en så kallad metodtriangulering 
har tillämpats. En triangulering är ett hjälpmedel dels för att ge en ökad validitet för 
läsaren samt en trygghet/säkerhet för författarna. Den grundläggande tanken med en 
triangulering är att bättre kännedom och förståelse för ämnet kan fås genom att mer än 
en synvinkel betraktas. Denna bättre kännedom kan ha två syften, antingen att ge en 
mer träffsäker mätning eller en mer fullständig bild. Syftet med metod-
trianguleringen, som används i samband med fallstudien, handlar i det här fallet
framförallt om att öka träffsäkerheten genom att bekräfta och kontrollera fynden från 
de olika metoderna (Denscombe 2013, ss. 184-188). 

Som tidigare nämnts finns det inte någon forskning som står fri från inverkan från dem 
som genomför forskningen. I en analysprocess kan inte forskarens identitet, värdering-
ar och övertygelser elimineras helt och hållet (Denscombe 2013, ss. 383-385). Den ena 
författaren är från Halmstad medan den andra är ifrån en annan stad och har dessu-
tom inte varit på platsen tidigare. Att den ena författaren har kännedom om staden har 
underlättat undersökningen men dennes neutralitet har varit viktig att beakta. Då den 
andra författaren inte har någon stor kännedom om varken staden eller platsen bedöms 

denna vara mer neutral. “Jagets” påverkan är något som måste beaktas i alla metoder 
som ingår i fallstudien. I det följande görs en beskrivning av hur respektive metod har 
använts. 

Dokument
En enklare kvalitativ innehållsanalys av dokument har utförts kopplat till fallstudien. 
Syftet med metoden är att undersökta platsens förutsättningar. För att skapa en bild av 
Halmstads kommuns strategier för Tullkammarkajen har olika kommunala dokument 
och rapporter studerats. Urvalet av studerade dokument gjordes genom att använda 
följande sökord på kommunens hemsida: “Tullkammarkajen”, “centrum”, “Nissan” 
“bostäder” och “befolkning”. Träffar gavs på Framtidsplan 2030: Strategisk översiktsplan 
för Halmstads kommun samt Handlingsprogram för bostadsförsörjning varpå dessa har 
ingått i analysen.

För att hitta information om risker, klimat och riksintressen kopplat till platsen har 
“buller”, “översvämningsrisk”, “klimat” och “riksintressen” varit sökord i rapporter från 
Boverket, Trafikverket, SMHI och Riksantikvarieämbetet. Det är sedan innebörden i 
dessa sökord som beskrivs och sammanställs i fallstudien. 

Platsanalyser
Flera olika platsanalyser i form av metoderna kartanalys, observation, Lynch-analys 
och SWOT-analys har genomförts. 

Kartanalyser
Inledningsvis studerades planområdet från ovan genom olika digitala karttjänster. 
Google maps, geografiska informationssystem (GIS), kartunderlag från Halmstads 
Kommun, Hallandstrafiken samt Länsstyrelsen i Hallands län har fungerat som källor. 
Genom Länsstyrelsens kartjänst webbGIS uppsöktes information som behandlade
riksintressen. 
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Vid kartanalysen tittade författarna bland annat på områdets utbredning, gatorna,
bebyggelse, hårdgjorda och grusade ytor, vatten, grönområden och kollektivtrafik för 
att kunna redogöra för den befintliga markanvändningen. Metoden användes även för 
att studera planområdets relation till omgivningen. Författarna tittade då efter angrän-
sande stadsdelar och verksamheter samt relation till centrum. Metoden samspelar dock 
alltid med ytterligare en metod, se vidare hur metoderna hänger ihop.

Observation
Det finns huvudsakligen två typer av observationsforskning, systematisk observation 
och deltagande observation, var på den senare har tillämpats i denna uppsats. Deltagan-
de observation resulterar ofta i kvalitativ data och bygger på direkt observation
(Denscombe 2013, s. 271). Ett fältarbete har genomförts på platsen två gånger. Första 
gången för observation och andra gången för observation och dokumentering med hjälp 
av kamera och anteckningsblock. Direktobservationerna har används tillsammans med 
kartanalyser för att redovisa den befintliga markanvändningen och Tullkammarkajens 
relationer till omgivningen. Kartanalysen har varit det första steget medan direkt-
observationerna fyllt på med ytterligare kunskap och information som inte varit möjlig 
att få med hjälp av andra metoder.

I studerandet av den befintliga markanvändningen genom både direktobservation och 
kartanalys har fokus varit på vilka byggnader och markområden som ansetts viktiga att 
bevara respektive inte bevara. För att minimera att personliga faktorer påverkar resultat 
är det viktigt att se till att den deltagande observationen inte stör den naturliga miljön, 
att tillräckligt mycket tid spenderas på fältet och att anteckningar skrivs ner direkt efter 
deltagandet på fältet (Denscombe 2013, ss. 293-294). 

Lynch-analys
I platsanalysen ingår en variant av den amerikanska stadsbyggnadsteoretikern Kevin 
Lynch’s stadsbildsanalys, för att berika bilden av platsen ytterligare och skapa ett

bredare underlag till planförslaget. I denna metod visualiseras platsens utformning 
med utgångspunkt i fem baselement, stråk, barriärer, områden, knutpunkter och land-
märken. Dessa element är enligt Lynch avgörande för hur invånarna uppfattar staden 
och påverkar hur människor rör sig där. Genom att förena dessa element till ett sam-
manhängande mönster kan en överskådlig bild ges av platsen (Lynch 1960, ss. 46-53). 
Analysen bygger på en systematisk analys av författarna. Intervjuer med allmänheten 
som egentligen är en del av analysen har ej genomförts. Trots att metoden endast bygger 
på analys av författarna är bedömningen att de stråk, barriärer, områden, knutpunkter 
och landmärken som är utmärkande och kan ha en inverkan på planförslaget skulle 
iakttas även av en utomstående. 

SWOT-analys
Ovanstående metoder tillhörande fallstudien kommer ligga till grund för framtagandet 
av planeringsförutsättningarna. Syftet med SWOT-analysen är att den ska vara till hjälp 
för att urskilja de planeringsförutsättningar som bedöms som viktigast att ta med in i 
ett planförslag. Det är med andra ord inga nya aspekter som kommer tas upp i analysen 
utan den bygger på de planeringsförutsättningar som tagits fram (se kapitel 3. falls-
tudie). Den information som finns med i SWOT-analysen kan härledas till skriftliga 
källor alternativt de resultat som ovanstående icke subjektiva metoder varit bidragan-
de till. Metoden, som fungerar som en sorteringsmetod, bör därför betraktas som en 
vetenskaplig metod. 

Analysen syftar till att inom och utanför planområdet identifiera Strenghts, Weakness-
es, Opportunities & Threats (styrkor, svagheter, möjligheter & risker/hot). Först identi-
fieras styrkor och svagheter inom det avgränsade området. Sedan analyseras områdets 
omgivning genom variablerna möjligheter och risker/hot. Styrkorna i området kopplas 
till möjligheterna, och svagheterna hjälper till att öka medvetenheten om tänkbara
risker/hot från omgivningen (Boverket 2006, s. 44).
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Resultatet av fallstudien kommer tillsammans med resultatet från forsknings- och 
kunskapsöversikten (listan över utformningsprinciper) utgöra underlag till
planförslaget.

1.7 Arbetsprocessens uppdelning

Uppsatsen har kommit till i ett nära samarbete mellan författarna. Båda författarna har 
varit inkluderade och bearbetat allt som har skrivits och producerats, vilket varit en 
förutsättning för att hålla ihop och skapa en så bra uppsats som möjligt. Samarbetet har 
berikat arbetsprocessen genom att alla val, stora som små, har kunnat diskuteras och 
överläggas författarna emellan.

Litteraturen bakom forsknings- och kunskapsöversikten som lästs av båda författarna 
följdes av givande diskussioner och utbyten. Gustav Jönsson ansvarade något mer för 
“levande stad” och Matilda Nilsson för “vattenfrontsprojekt & referensområden”. Detta 
kunde sedan gemensamt sammanfogas i listan över utformningsprinciper. Att arbeta 
två var även positivt för fallstudien då detta innebar att fler ögon kunde studera det 
valda fallet, Tullkammarkajen i Halmstad. I den kreativa processen då planförslaget 
utarbetades fanns dubbelt så många tankar och de bästa kunde genom resonemang 
väljas ut. Att det fanns en lista över utformningsprinciper gjorde att uppsatsen var styrd 
i en riktning vilket kan förklara att det inte rådde några helt skilda meningar över
utformningen. Författarna anser att samarbetet med planförslaget var otroligt viktigt 
för resultatet.

Figur 2. Diagram som visar den metodtriangulering som använts i uppsatsen.

Resultaten från forskningsstrategierna har fungerat som underlag till planförslaget.
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2. FORSKNINGS- & KUNSKAPSÖVERSIKT

“Life in buildings and between buildings seems in nearly 
all situations to rank as more essential and more relevant 
than the spaces and buildings themselves.”

- Jan Gehl (2010) 

Jan Gehl (usablemakeover 2015)



I detta kapitel ges en översikt över den forskning och kunskap som finns inom uppsats-
ens kunskapsfält. Kapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar begreppet 
“levande stad” och den andra delen tar upp “vattenfrontsprojekt” med valda referens- 
områden. Kapitlet avslutas med en gemensam lista över utformningsprinciper som 
kommer att tas med in i planförslaget för Tullkammarkajen.

2.1 LEVANDE STAD

En levande stad låter onekligen positivt och som påvisats tidigare framstår det idag som 
en viktig målbild för många svenska kommuner. Levande stadsmiljöer för tankarna till 
platser som ständigt befolkas av människor och där nöjen och aktiviteter avlöser
varandra i snabb takt. Det är tydligt i Göteborgs och Malmö stads översiktsplaner att 
det är stadens centrala områden som ska vara levande.

Trots att visionen om en levande stad ofta är starkt uttalad kan resultatet av stads- 
planeringen i vissa fall ändå bli något annat. Hur ska stadens fysiska miljö planeras för 
att ge förutsättningar för en levande stad?

2.1.1 Människorna

Jan Gehl menar att det är olika aktiviteter mellan människor som skapar stadsliv. En 
levande stad är en självskapande process som bygger på att människor vill vara där 
andra människor är. När någon utför en aktivitet på en gata eller ett torg finns en tydlig 

tendens hos andra att vilja delta. Alla meningsfulla aktiviteter, upplevelser och samtal 
inträffar i samband med att människor går, sitter, står eller ligger. Livet i staden äger 
således rum när människor vistas till fots. Från exempelvis bilen eller tåget kan bara en 
mindre del av stadslivet uppfattas. För att illustrera att kontakten mellan människor än 
nyckeln till en levande stad listar Gehl fem principer för hur den fysiska utformningen 
kan öka förutsättningarna för social interaktion mellan människor (se figur 3) (Gehl 
2006, ss. 72-73).

Även Matthew Carmona et al. (2010, s. 201) menar att människor i rörelse är hjärtat i 
urbana miljöer och nyckeln till att generera liv och aktivitet i staden. Flödet av männis-
kor i det offentliga är det mest fundamentala för att förstå hur offentliga platser i staden 
fungerar. Till skillnad från biltrafik som endast är en cirkulation, möjliggör flödet av 
människor ekonomiskt, socialt och kulturellt utbyte. Den vanligaste anledningen till att 
folk stannar till på olika platser är för att betrakta andra människor. Platser som torg 
och parker samt affärer och verksamheter bör därför lokaliseras ianslutning till de stråk 
där flödet av människor är som störst.

Figur 3.

Fem utformningsprinciper för att öka 

förutsättningarna för social interaktion 

mellan människor (Gehl 2010, s. 62). 

Inga avskärmningar

Korta avstånd

Låga hastigheter

Inga nivåskillnader

Framåtvänd orientering
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“We live in the ‘real world’ and what appears entirely 
rational on paper is much more difficult to achieve 
on the ground.” 

- Matthew Carmona (et al. 2010) 

Matthew Carmona (The Bartlett School of Planning  2015)



Jane Jacobs (2005, ss. 230-231) betonar också vikten av en hög koncentration av männi-
skor i staden. Det ger underlag för en hög bostadstäthet vilket enligt Jacobs skapar goda 
förutsättningar för mångfald och liv i staden.

2.1.2 Offentliga platser

I planeringen av en levande stad är de offentliga platserna enligt Gehl de viktigaste
elementen. Det är här som människor och aktiviteter sammanförs. Platser så som gator 
och torg bör utformas så kompakt som möjligt och placeras ut i ett sammanhängande 
system så att avstånden mellan platserna blir så korta som möjligt (Gehl 2010, s. 85). 
Gestaltningen av platserna är avgörande för om socialt liv kan genereras eller ej. När 
den fysiska miljön är bristande sker bara nödvändiga aktiviteter så som att handla mat, 
gå till jobbet eller hämta barnen på skolan. Om utformningen är god kan offentliga 
platser inbjuda till valfria aktiviteter som att ta en promenad eller sola. Nödvändiga och 
valfria aktiviteter kan genom en god fysisk utformning automatiskt generera sociala 
aktiviteter genom att människor stannar till och uppehåller sig i det offentliga och på så 
sätt bidrar till stadslivet (Gehl 2010, ss. 12-14).

Offentliga platser bör vara realistiskt dimensionerade efter hur många människor som 
förväntas bruka dem, samt anpassas till den mänskliga skalan och olika sinnen. För att 
en plats ska besökas och användas är det viktigt att den är synligt placerad. Den bör så 
långt det är möjligt placeras i gatunivå och inte ligga nedsänkt eller upphöjd. Aktivi-
teter som äger rum i gatunivå kan upplevas av människor från 20-100 meters avstånd. 
Om en plats ligger på en annan nivå sjunker möjligheten till deltagande avsevärt (Gehl 
2010, ss. 91, 97). 

Installationer så som bänkar, träd, lyktstolpar, räcken med mera är viktiga för att få folk 
att uppehålla sig på olika platser. Dessa fungerar som skydd och gör att människor kän-
ner att de har en bra överblick av omgivningen. Goda sittmöjligheter är en nyckelfaktor 
för god kvalitet i det offentliga. Sittplatser bör finnas med högst 100 meters mellanrum 

och placeras med fördel med ryggen mot fasader, träd eller annan stödyta. Kurvade 
och vinklade bänkar som vänder sig mot varandra kan inbjuda till samtal mellan främ-
mande människor. Så kallade sittlandskap är populära installationer som exempelvis 
större trappor som både har funktion som trappa men även som sittplats eftersom en 
bra överblick av en plats kan ges (Gehl 2010, ss. 153-157, 161, 170). 

Även Matthew Carmona lyfter det som en av de viktigaste delarna inom stads-          
planeringen att skapa offentliga platser med goda förhållanden (Carmona et al. 2010, s. 
226). Offentliga platser fungerar både som viktiga målpunkter i sig men framförallt ber-
or deras dragningskraft på att de ligger strategiskt i förhållande till var människor rör 
sig. Om en plats ligger avlägset i staden hjälper det sällan om gestaltningen av platsen 
är bra, besökare lär inte lockas dit i alla fall. Framgångsrika platser karaktäriseras av en 
närvaro av människor som hamnat där utan att riktigt tänka på det. Folk väljer själva 
vart de vill gå i staden och för att en offentlig plats ska befolkas måste den också erbjuda 
vad människor efterfrågar. Offentliga platser bör med fördel utformas så att de öppnar 
upp sig och är synliga eftersom de då bättre integrerar med omgivningen. Ett optimalt 
offentligt rum kombinerar alltså en fördelaktig lokalisering med en god utformning 
(Carmona et al. 2010, ss. 202, 205, 207-208).

Enligt Jacobs (2005, ss. 52, 57) är gatorna och trottoarerna de viktigaste platserna, 
förutsatt att de angränsar till byggnader och andra funktioner. En av de viktigaste 
förutsättningarna för en välfungerande stadsdel är att människor känner sig trygga och 
säkra på gatan bland alla främlingar. Jacobs listar tre egenskaper för en levande, säker 
och trygg gata:

1.    Tydliga gränser mellan offentliga och privata rum. 
2.    Det måste finnas ögon på gatan vilket innebär att byggnader bör vända sig          
        ut mot gatan.
3.    Kontinuerlig användning, både för att det blir fler ögon på gatan och för att         
tillräckligt många människor i husen ska lockas att titta ut.
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Gator och trottoarer fungerar också som platser där kontakt mellan människor kan 
skapas, något som enligt Jacobs ligger till grund för ett rikt offentligt liv i staden (Jacobs 
2005, s. 96). Jacobs studerar även parkens funktion i staden och hur denna kan bli en 
välanvänd plats. För att en park ska vara välfungerande och användas stora delar av 
dagen krävs att den angränsar till funktionsblandade områden. Parkens utformning 
spelar också stor roll. Jacobs har noterat fyra olika kännetecken i välanvända parker. 
Egenskaperna handlar om att det måste finnas möjlighet att vistas i parken av flera olika 
orsaker, en centrumbildning, platser där solen har möjlighet att lysa samt att parken 
ramas in av byggnader (Jacobs 2005, ss. 120-121, 128).

2.1.3 Funktionsblandning

Enligt Carmona et al. (2010, ss. 220-223) är funktionsblandning en nyckelaspekt för att 
skapa en levande och välbefolkad stadsdel. Inriktningen mot att blanda funktioner inom 
områden är en allmänt accepterad planeringsmodell som genererar många fördelar i ett 
urbant liv. Generellt förespråkas den funktionsblandning som innebär att flera funk-
tioner ingår  i samma byggnad, exempelvis handel och kaféverksamhet i bottenplan, 
kontor en våning upp och bostäder ovanför. Författarna menar att funktionsblandning 
uppmuntrar till friare val av färdmedel så som gång-, cykel- och kollektivtrafik varpå 
den anses mer miljövänlig. Vidare lyfts följande fördelar med funktionsblandning:

Bekväma avstånd till olika faciliteter.
Mindre privata resor mellan jobb och bostad.
Bättre möjligheter till social interaktion.
Social mångfald inom stadsdelar.
Ökad säkerhet när fler vistas på offentliga platser.
Energieffektiva stadsdelar samt en effektiv användning av mark och byggnader.
Bredare urval av livstil och boendeform.
Ökat stadsliv vilket gynnar småföretagande.

Ett vanligt argument för funktionsblandning, är enligt Carmona et al. (2010, s. 243) att 
det leder till ökat stadsliv och aktivitet i staden. För att funktionsblandningen ska leda 
till en levande stad behöver funktioner väljas som resulterar i att människor sammans-
trålar med varandra vid rätt tid och på rätt plats.

Även Gehl menar att om staden ska kunna sammanföra aktiviteter och människor bör 
den ha en struktur som bygger på funktionsblandning. Funktioner och faciliteter bör 
lokaliseras vid de offentliga platserna och vända sig ut mot gatan. Stadsplanering som 
utgår från att separera funktioner resulterar i en segregerad stad beroende av biltrafik 
(Gehl 2010, s. 85). Funktioner och faciliteter ska placeras efter graden av attraktion och 
frontas ut mot gatan. Hänsyn bör också tas till olika funktioners betydelse för funk-
tionen av gaturummet utanför. Vidare förespråkas den typen av funktioner som får 
människor att stanna till och fångar deras uppmärksamhet. Exempelvis klädaffärer vars 
skyltfönster kommunicerar direkt med människorna på gatan (Gehl 2010, ss. 28, 91).

Jacobs förespråkar också funktionsblandning och menar att stadsdelar “måste fylla mer 
än en primär funktion; helst mer än två”. Funktioner i staden ska skapa en närvaro 
av människor som vistas i det offentliga under olika tider på dygnet och av olika skäl 
men där många funktioner och faciliteter kan användas gemensamt (Jacobs 2005, s. 
176). Exempel på primära funktioner är kontor, bostäder, platser för underhållning och 
rekreation, museer och gallerior. En eller två funktioner skapar ingen direkt mångfald 
i staden. Det är istället när primära funktioner kombineras på ett sätt som gör att män-
niskor går ut på gatan vid olika tidpunkter som något händer, en sekundär mångfald 
kan då uppstå. En sekundär mångfald kallas de verksamheter som kan växa fram och 
livnära sig tack vare de primära funktionerna i staden (Jacobs 2005, ss. 187-189). Jacobs 
menar att det på en levande gata alltid finns både användare och betraktare. Men för 
att människorna både ska vilja använda och bevaka gatorna måste det självklart finnas 
anledningar till detta. Jacobs förespråkar därför ett stort utbud av butiker och service- 
ställen längs med gatorna, där vissa bör ha kvälls- och nattöppet
(Jacobs 2005, ss. 58-59).
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2.1.4 Utformning av hus, kvarter och gränser

Jacobs, som förespråkar en kvartersstruktur,  menar att kvarter bör vara korta så att 
gatuhörn och tvärgator kommer tätt. Hon förespråkar också “en blandning av hus som 
varierar i ålder och skick” (Jacobs 2005, s. 176). Kritiken mot de långa kvarteren grun-
das på den separerande effekt som utformningen för med sig. Med korta kvarter skapas 
flera alternativa vägar vilket leder till att människors vägar korsas och sammanfaller 
oftare (se figur 4). De funktioner som finns i närområdet blir också mer tillgängliga för 
en större andel människor eftersom avstånd mellan vissa målpunkter minskar. Korta 
kvarter skapar alltså goda förutsättningar för en levande stad (Jacobs 2005, ss. 206-207). 
Med gamla hus menar Jacobs framförallt vanliga, ordinära, billiga hus och inte enbart 
historiska byggnader. Om en stadsdel saknar gamla hus har inte alla företag möjlighet 
att bedriva sin verksamhet i stadsdelen då hyrorna i de nya husen är för höga. Det är 
därför av stor vikt för mångfalden av människor att det finns en blandning mellan
gamla och nya hus (Jacobs 2005, s. 215).

Enligt Gehl (2010, ss. 113-114) är också utformningen av gränser mellan privata och 
offentliga platser avgörande för människors lust att vilja förflytta sig ut i det
offentliga och därmed vara en del av stadslivet. Om gränser mellan exempelvis privata 
innergårdar och offentliga platser är för skarpa försvåras känslan av att vilja röra sig 

däremellan. Han förespråkar mjuka gränser som bör utformas så att de varken upplevs 
privata eller offentliga. Stadslivet tenderar då att öka eftersom fler människor söker sig 
ut i det offentliga.

Gehl förespråkar likt Jacobs småskaliga kvarter. Han lägger dock större vikt vid ut-
formningen av själva bebyggelsen och menar att fasader och angränsande ytor längs 
gatan påverkar människors upplevelse av en plats och därmed flödet av människor. För 
att fasader ska ha en positiv påverkan på gaturummet eller platsen utanför bör den ha 
många entréer och skyltfönster. Det är vid entréerna till byggnader som de flesta akti-
viteterna äger rum. Gehl förespråkar också smala hus eftersom gatorna upplevs kortare 
och gångavstånden minskar vilket är stärkande för stadslivet. Byggnaders våningsantal 
har också stor betydelse för vilken kontakt som är möjlig med människor på gatan 
nedanför. I brytpunkten mellan tredje och fjärde våningen sjunker känslan av menings-
full kontakt och vid över fem våningar är kontakten med gatunivån obefintlig (se figur 
6) (Gehl 2010, ss. 93-94, 98). 

Carmona et al. (2010, ss. 98-99) menar att små och stora kvarter har olika egenskaper, 
och förespråkar i regel mindre kvarter. Mindre kvarter skapar läsbarhet och översikt för 
boende och besökare och ger bättre tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter samt 
har en stärkande effekt för stadslivet i det offentliga rummet. Större kvarter tenderar att 
omsluta sig runt en privat eller semiprivat innergård och kvarterets fasader blir ansiktet 
ut mot gatan. 

Figur 4. Bilden visar hur korta kvarter skapar fler alternativa vägar som gör att 

gångtrafikanter sammanstrålar oftare (Jacobs 2005, s. 176). 
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“Cities have the capability of providing something 
for everybody, only because, and only when, they are 
created by everybody.” 

- Jane Jacobs (2005)

Jane Jacobs (Acton Institute PowerBlog 2015)



Dessa kvarter är mer yteffektiva än mindre kvarter då de tillåter en optimal fördeln-
ing mellan bebyggelse och öppen mark. Stora kvarter har dock en negativ påverkan på 
gaturummet utanför samt höjer känslan av privatisering snarare än offentlighet och 
stadsliv. Vidare förespråkar Carmona (2010, s. 160) en stadsstruktur som bygger på att 
små kvarter placeras ut i ett deformerat och oregelbundet rutnätssystem. Inom
kvarteren bör arkitekturen också vara varierande eftersom det har en positiv inverkan 
på stadslivet.

Carmona et al.  menar också att byggnadshöjder och gatubredder bör utformas i ett 
skalförhållande till varandra. Olika skalförhållanden ger varierande intryck av en gata 
bland annat i andelen fasad eller himmel som blir synlig. Ett förhållande motsvarande 
1:2-1:2,5 förespråkas vilket innebär en gatubredd motsvarande 120-125% av byggnad-
shöjden. Detta menar författarna ger en bra känsla av omslutenhet (Carmona et al. 
2010, s. 183). Huruvida en byggnad upplevs anpassad till den mänskliga skalan eller 
inte avgörs däremot inte av byggnadens höjd utan beror på fasadens utformning. En 
fasad bör bestå av många skalgivande element som människan kan relatera till,
exempelvis fönster, dörrar, tegelstenar, träplankor osv. Sådana element ökar byggnadens 
visuella uttryck och integration med det sociala samspelet på gatan vilket stärker stad-
slivet (Carmona et al. 2010, s. 192).

Vid planering av kvarter är det viktigt att hitta en balans i graden av omslutenhet (se 
figur 5). Genom att placera ut huskroppar på olika sätt kan mer eller mindre om-            
slutna rum och platser skapas. Graden av omslutenhet är viktig för om en plats upplevs           
offentlig och inbjudande eller privat och svårtillgänglig. En grundläggande princip är 
att arrangera byggnader i räta vinklar i förhållande till varandra samt att dra nytta av 
riktlinjer och vinklar från intilliggande kvarter. Genom att lämna öppningar mellan 
husen kan platsen delvis flyta ut i gaturummet och på så sätt bjuda in människor att röra 
sig mer fritt mellan exempelvis gata och innergård. En viss grad av omslutenhet möjlig-
gör för god genomtränglighet och konnektivitet inom en stadsdel vilket är avgörande 
för hur mycket en plats används och det stadsliv som genereras (Carmona et al. 2010, 
ss. 177-178). 

2.1.5 Trafikplanering

Trafiken är enligt Gehl den mest allsidiga aktiviteten i staden. Under senare år har dock 
en uppdelning av olika trafikslag varit igenkommande där bilister, cyklister och gång-
trafikanter färdas på vägar separerade från varandra. Att färdas i trafiken har därför 
blivit en tråkig aktivitet menar Gehl. Istället förespråkas ett integrerat trafiksystem med 
satsning på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik för att minska det privata bilresan-
det och öka attraktionen till att vistas i trafiken och på gatan (Gehl 2010, s. 109).

Enligt Carmona et al. bör planeringen av trafiken sträva efter att utforma gator som 
gemensamma gaturum anpassade efter både trafik och social aktivitet. Vägar kommer 
alltid att behövas men ett nytt synsätt på gator förespråkas, “gator som platser”. Reno-
dlade bilvägar tenderar att ha en avgränsande effekt medan gator med rätt utformn-
ing kan upplevas mer sammankopplande och integrerande med staden (Carmona et 
al 2010, ss. 102, 107). Utgångspunkten föreslås vara att designa med gång- cykel- och 
kollektivtrafik i fokus. Genom att dessa prioriteras ges möjligheter för ökat resande med 
hållbara färdmedel utan att inkräkta på bilens närvaro. Biltrafiken kan anpassa sig efter 
system designade för gång- cykel, och kollektivtrafik men ej tvärtom (Carmona et al. 
2010, s. 235). 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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Figur 5. Principdiagram för utformning av 

kvarter enligt Carmona et al. (2010, s. 178).  

Bilden visar mer eller mindre fördelaktiga 

sätt att placera byggnader inom ett kvarter.

Princip f och g anses vara mest fördelak-

tiga för att skapa en balans i graden av 

omslutenhet. Dessa kvarter omsluter sig 

runt en yta samtidigt som flera öppningar 

lämnas mellan byggnaderna. 
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Gehl ger olika lösningar till hur biltrafiken kan integreras med övriga trafikslag. Exem-
pelvis kan sänkta hastigheter vid gränsen till det egna bostadsområdet skapa en säkrare 
trafiksituation. Lokal biltrafik inom bostadsområden kan även ske på samma yta som 
gång- och cykeltrafik. Bilar tvingas då till lägre hastigheter samt att visa hänsyn efter-
som de blir gäster på gångtrafikanternas yta. Om bilparkering dessutom sker cirka 100-
150 meter från ytterdörren uppstår rörelse i området som är viktig för aktiviteten på 
gatan. Den trafikintegrering som Gehl förespråkar gör att trafikerade gator och utom-
husaktiviteter inte behöver utesluta varandra. För trafiksäkerheten är dock den mest 
fördelaktiga lösningen bilfria ytor för utomhusaktiviteter (Gehl 2010, s. 111).

Stråk för gångtrafik bör planeras efter förväntat antal brukare så att människor inte 
behöver trängas med andra samtidigt som gångstråken inte är överdimensionerade.
Genom att inte göra stråk eller platser större än nödvändigt kan exempelvis ett torg 
utformas i ett skalförhållande till ett stråk. Dimensionerna kan vara små men i för- 
hållande till varandra upplevas som stora. Kurviga och knäckta gångstråk menar Gehl 

förhöjer attraktionen av stråket. Gångtrafikanter väljer också oftast den närmsta vägen 
oavsett om den inte är lika bra utformad. Bara stora barriärer kan bryta dessa gång- 
mönster (Gehl 2010, s. 137).

2.2 VATTENFRONTSPROJEKT & REFERENSOMRÅDEN

Sedan 1960- och 70-talet har fenomenet att omvandla vattenfrontsområden varit
vanligt förekommande inom stadsplaneringen. En vattenfront beskrivs enklast som ett  
område som ligger intill någon form av vatten. Till följd av den inriktning mot för- 
tätning som nämnts tidigare återfinns flera av dagens vattenfrontsprojekt i städernas 
centrala delar.

I Nordamerika gavs de första exemplen på vad som kunde uppnås i centrum- och
vattennära områden som blivit övergiva eller slitna. Industribyggnader omvandlades 
och offentliga platser tillskapades för festivaler och marknader. Till en början försökte
många städer efterlikna den amerikanska modellen för att senare utveckla egna strate-
gier. Utvecklingen har tillåtits fortsätta mycket på grund av nedrustningar och
förändrade behov inom industri- och hamnverksamheter (Smith & Soledad Garcia
Ferrari 2012, s. 4).

Inledningsvis behandlas de övergripande trender som går att urskilja i moderna
vattenfrontsprojekt. Därefter ges en djupdykning och en mer detaljerad beskrivning av 
följande tre nordiska projekt:

Aker Brygge, Oslo.
Sluseholmen, Köpenhamn.
Bo01, Malmö.
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Figur 6. Möjlighet till meningsfull kontakt från 

olika våningshöjder. Vid över 6 våningar blir 

kontakten obefintlig (Gehl 2010, s. 98). 



2.2.1 Trender i vattenfrontsprojekt

Boken Waterfront Regeneration: Experiences in City-building (2012) av Harry Smith 
och Maria Soledad Garcia Ferrari kom till i ett samarbete med ett projekt vid namn
Waterfront Communities Project (WCP). Projektet bygger på studier av nio hamn-
städer i Nordsjöområdet. De projekt som studerades ligger i Ålborg, Edinburgh, Gates-
head, Göteborg, Hamburg, Hull, Odense, Oslo och Schiedam.

I boken urskiljs olika trender som visat sig vara vanligt förekommande i planeringen av 
vattenfronter. Trenderna kan enligt författarna både vara användbara vid jämförelser 
med andra projekt eller fungera som en källa till kunskap (Smith & Soledad Garcia 
Ferrari 2012, s. 203). Följande trender går att urskilja enligt författarna:

Kommunens roll
Boken belyser vikten av att kommunen har en stark roll i ett vattenfrontsprojekt. Detta 
på grund av att det är viktigt att ta ett helhetgrepp genom en strategisk och långsiktig   
planering. Vissa vattenfronter, exempelvis hamnområden, har en eller få markägare 
medan många andra områden har flera markägare. Exempel från boken visar att då 
marken inte varit ägd eller kontrollerad av kommunen har processen varit långsam och 
komplex. Kontroll över marken har således visat sig vara nyckeln till framgång.

Finansiering
Trots att staten har en stark roll är det viktigt med finansieringar från andra håll. När 
det gäller finansiering utgör den privata sektorn ofta en stor del. För att locka till sig 
investerare har marknadsföring blivit ett tydligt inslag.

Arbetskraft
En viktig del är att behålla arbetskraft i områdena trots att arbetsuppgifterna blir andra. 
De arbetsplatser och bostäder som planeras förväntas attrahera samma sorts männis-
kor så att invånare kan bo och arbeta inom samma område.

Material
En liten trend går att se i ett ökat fokus på ekologisk hållbarhet vid val av material och 
byggnadsteknik. Material som kan återvinnas eller är närproducerade är exempel på 
detta. Vanligast är dock att man håller sig till den nationella standarden.

Koldioxidutsläpp
Att på olika sätt minska koldioxidutsläpp genom olika metoder för energiförsörjning 
är vanligt. Med en närhet till vattnet kommer ofta kraftig vind vilket skapar goda 
förutsättningar för vindkraftverk (Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012, ss. 203-206). 

Stadens utveckling
En tydlig inriktning är kommunens strävan efter att låta nya stadsdelar vara en
utvidgning av staden. Detta sker ofta genom att satsa på funktionsblandning, en medel-
hög täthet av hus samt varierande upplåtelseformer av bostäder. Samtidigt satsade flera
projekt på en viss andel exklusiva bostäder som en strategi för att skapa integration 
mellan olika typer av människor och förbättra livskvaliteten inom alla samhällsklasser.

Nya stadsprojekt används även för öka attraktiviteten i omkringliggande stadsområden 
som inte anses ha lika hög status. Vattenfrontsområden kan således bli viktiga projekt 
för stadens utveckling i en större skala.
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Offentliga platser
Tillgången och utformningen av offentliga platser som rum för sociala aktiviteter och 
stadsliv är en annan återkommande trend. I referensprojekten hanterades detta på olika 
sätt.

I Odense byggde man de offentliga platserna före byggnaderna. För Gateshead Quays 
agerade man tvärt om varpå de största investeringarna gjordes på husen. I HafenCity             
i Hamburg byggdes de offentliga platserna först av privata investerare för att locka 
besökare till området i marknadsföringssyfte. I Edinburgh hanterades utformningen på 
ritbordet men projekteringen överläts till de enskilda markägarna och hanterades i den 
vanliga planeringsprocessen.

Vattnet som offentligt rum
I vattenfrontsprojekt inkluderas vattnet ofta som ett offentligt rum, ett “blått rum”. I 
referensprojekten har man jobbat med vattenkopplingar i tre skalor. Det handlar om 
att stärka stadens koppling till vattnet, koppla de offentliga platserna till vattnet samt 
koppla bebyggelsen till vattnet.

Privat/offentligt
Flera projekt arbetade även aktivt med att sudda ut gränserna mellan privata och offen-
tliga platser. I ett projekt utformades de privata innergårdarna och de offentliga platser-
na med samma standard varpå människor vågade röra sig mer fritt i området. Ett annat 
projekt lät privata trädgårdar ansluta sig till större offentliga grönområden så att gränser 
utgjordes av olika planteringar och växtsorter och inte av fysiska hinder. Även här upp- 
levdes ett friare rörelsemönster bland människor.

Kulturhistoria
En återkommande inriktning är också att värna om det kulturhistoriskt värdefulla på en 
plats eller i ett område som står inför omvandling. Genom att bevara äldre byggnads- 
verk och installationer kan platsens historia leva vidare och vara identitetsskapande 
även för det nya området.

Det globala perspektivet
Vattenfrontsprojekt i västvärlden skiljer sig väsentligt från liknande projekt i exempel-
vis Asien och Sydamerika. Där är fokus för stadsutveckling av vattenfronter ofta inriktat 
enbart på världsföretag och exklusiva bostäder, vilket tenderar att resultera i en semi- 
privatisering av offentliga platser. Anledningen är att staten/kommunnen i västvärlden 
har en fortsatt stark roll följt av väluppbyggda skattesystem med invånare som ställer 
krav på att stadsutvecklingen ska tillgodose allmänhetens intressen (Smith & Soledad 
Garcia Ferrari 2012, ss. 203-206, 208-211).

2.2.2 Referensområde 1 - Aker Brygge, Oslo

Aker Brygge ligger på den västra sidan av fjorden Pipervika i Oslo. Det cirka sex
hektar stora området som ligger centralt i staden avskärmades på grund av en ny
motorväg som uppfördes under 60-talet. I slutet av 80-talet flyttade varvsindustrin från 
området och beslut togs om att utveckla området till en funktionsblandad stadsdel med 
bostäder, kontor, shopping och aktiviteter. Denna utveckling genomfördes i fyra faser 
mellan 1985 och 1998.

Utvecklingen vilade på en masterplan med ett regelbundet rutnät där variation ska-
pades genom möjligheter till olika vägval, olika bredd på gator och offentliga platser 
samt olika lösningar på kvarterens kanter. De största kvarteren är lika stora som i Oslos 
centrum, någonstans mellan 60x90 meter. Vanligt är då att kvarteren är genomsläppliga 
för fotgängare. Byggnadshöjder varierar mellan sex till tolv våningar. De höga byggnad-
erna skyddar för hård vind samtidigt som de gör många platser skuggiga.
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Gatunätet är övervägande till för fotgängare. Biltrafikanter kan nå området via ett
begränsat antal infarter varav den ena leder in i ett stort underjordiskt garage som 
sträcker sig under stora delar av området. Den underjordiska delen hanterar även
intern trafik och tjänster inom området. 

I utvecklingen av området restaurerades två varvsbyggnader. Övrig nybebyggelse upp-
fördes i modern stil med krav på varierande arkitektur. Byggnaderna är indelade i tre 
lager bestående av handel/service i bottenplan, kontor i mellersta delen och bostäder på 
de översta våningarna vilka kopplas samman med gångbroar högt över gatunivån. De 
flesta boende i området är höginkomsttagare. 

De offentliga platserna är omslutna av bebyggelse med undantag från strandprome-
naden och ett torg som ligger i de västra delarna. Längs promenaden finns bland annat 
en småbåtshamn som sträcker sig ut i vattnet. Vid torget, promenaden och de gator som 
är kopplade till denna kan utsikten över fjorden avnjutas. Genom bland annat vatten-

skulpturer, gatumöbler och en trappa ner till vattnet skapas både en fysisk och visuell 
anknytning till vattnet. På en mer det detaljerad nivå har olika beläggningar används på 
marken för att definiera områden och vägar. Andra viktiga inslag har varit nivå-
skillnader, konst samt att byggnaders utformning harmonierar med de offentliga 
platserna.

I området finns aktiviteter så som uteserveringar för närmare 4000 personer, en teater, 
två biosalonger och möjlighet till konserter på vissa offentliga platser. De flesta aktivi-
teterna/verksamheterna är lokaliserade nära bostäderna vilket har resulterat i liv och 
rörelse men också en del konflikter. 

Under utvecklingsfasen, som var uppdelad i fyra delar, möttes arbetet av olika problem, 
osäkerhet och finanskriser. Men i och med att arbete följde den gemensamma master-
planen kunde ett enhetligt och sammanhållet område skapas. Aker Brygge har blivit ett 
lyckat projekt vad det gäller att locka till sig människor. På sommaren besöks området 
av cirka 5000 personer dagligen. Det är inte en plats som befolkningen bara passerar 
utan Aker Brygge är en destination i staden dit folk kommer för att stanna till (Smith & 
Soledad Garcia Ferrari 2012, ss. 160-164).
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Figur 7. Plan över Aker Brygge (Space Group 2015).

Figur 8. Vy över kajpromenaden och sittlandskapet, Aker Brygge (Majewski 2014).



2.2.3 Referensområde 2 - Sluseholmen, Köpenhamn

Köpenhamns hamn som sträcker sig cirka tolv kilometer, från norr till söder, är upp- 
delad i fyra olika områden. I den södra delen, cirka fyra kilometer från centrum och 
Ströget ligger Sluseholmen där hamnverksamhet tidigare bedrivits. Enligt stadsplane-
rarna är Sluseholmen ett exemplariskt exempel på hur en attraktiv plats kan skapas. 
Genom stora investeringar på design och kvalitet lyckades fördomsfulla tankar om ett 
oattraktivt industriområde övervinnas. 

Visionen för Sluseholmen förändrades under resans gång. Till en början föreslogs en 
stor andel kontor tillsammans med subventionerade bostäder, något annat ansågs inte 
vara lämpligt i området som hade dåliga förbindelser till Köpenhamn centrum. Detta 
kom dock att ändras i och med nya politiska visioner över hur stadens vattenfronter       
skulle hanteras. Genom ett brett samarbete mellan flera olika aktörer beslutades att 
Sluseholmen skulle erbjuda boende invid ett system av kanaler för att erbjuda maximal 
tillgång till vattnet.

Stadsdelen består av åtta omslutna kvarter som skiljs från varandra genom kanaler eller 
vägar. Det finns även en fristående byggnad som också blir ett landmärke för stads-   
delen. I väst-östlig riktning löper en huvudgata tillsammans med en kanal, detta i en 
bjöd form som skapar olika vyer vid färd längs med gatan. Genom krökta kanaler som 
skär igenom området i motsatt riktning skapas åtta stycken kvarter med olika vinklar 
och storlek. Broar, kajer och trappor ner till vattnet skapar kontakt mellan land och 
vatten.   

Längs med den ovan nämnda centrala vägen genom området blandas gång- och cykel-
trafikanter med bilar vilket har visat sig fungera mycket bra. I norr nås området via en 
väg med markparkering och i söder med en väg kopplad till garage. 

   
I området, som omfattar cirka 7 hektar, finns en mix av olika sorters lägenheter, både i 
ett och två plan. Det finns en liten andel subventionerade bostäder i området vilket inte 
var planerat från början. Vissa lägenheter har också kommit att hyras ut istället för att 
säljas. Detta har tillsammans lett till en oplanerad social mix i området. 
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Figur 9. Flygbild över Sluseholmen (Monnerup Lauridsen 2012).

Figur 10. Varierade fasader och ett integrerat trafiksystem (Chang 2010).



I kvarterens hörn är det möjligt att bedriva handel/service alternativt kombinera boende 
och arbete. Längs med en större väg som förbinder området med omgivningen finns 
ett mindre stråk med service. Designen och utformningen av området följde bestämda 
regler och riktlinjer, bland annat gällande våningsantal och sammansättningen av
lägenheter. De norra och södra delarna av kvarteren består av fem till sju våningar
medan de östa och västra sidorna har fyra våningar. På så sätt beaktas soltillförsel sam-
tidigt som vyerna kan tas tillvara på ett bra sätt. Genom olika färger och material skapas 
en variation i fasaderna som tillsammans med det unika vattenläget bidrar till områdets 
identitet.

Varje kvarter har en plats för rekreation som är tillgänglig även för besökare. I kvar-
teren, som har olika karaktär och utformning, finns bland annat lekplatser, cykelaffärer,
grillplatser och grönytor. Som komplement till de semi-privata gårdarna finns privata 
uteplatser till alla marklägenheter, balkonger, takterrasser och plattformar i anslutning 
till kanalen. Varje kvarter har dessutom en gemensam takterrass. Det är gatorna och 
broarna som utgör majoriteten av de offentliga ytorna i stadsdelen, inga stora samman-
hängande ytor finns. Längs med vattnet i de nord-östra delarna har små båthus bevarats 
som berikar stadsdelen med aktivitet och liv.

En gemensam vision mellan alla parter, att marken var kommunalägd och styrd via en 
masterplan tillsammans med fokus på högkvalitativ design är några av de faktorer som 
bedöms vara bidragande till Sluseholmens succé. Stadsdelen har tilldelats flera design- 
och planpriser och boende i området är överlag mycket nöjda (Smith & Soledad Garcia 
Ferrari 2012, ss. 186-198).

2.2.4 Referensområde 3 - Bo01, Malmö

Stadsdelen Bo01 i Malmö utgör en del av det cirka 80 hektar stora området Västra 
Hamnen. Här byggde företaget Kockums sina fartyg och SAAB tillverkade bilar innan 
staden 1997 köpte upp stora delar av området. Ungefär samma tid stod det klart 

att Malmö tagit hem kampen om att anordna bomässan 2001 som förlades i Västra 
Hamnen istället för den tidigare tänkte platsen i Limhamn. Bo01 blev startskottet för 
en utveckling av Västra Hamnen till en ny stadsdel med bostäder, kontor, utbildning 
och service. En grundidé för Bo01 var att jobba med den ekologiska hållbarheten och 
följande mål sattes upp: ”Bo01 skall bli ett internationellt ledande exempel på miljö-            
anpassning av tät stadsbebyggelse” (Svensk Byggtjänst 2001, ss. 20-22, 26). Genom bland 
annat arkitektonisk kvalitet, byggnadsmaterial, energianvändning och transporter 
skulle detta mål komma att uppfyllas (Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012, s. 167).
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Figur 11. Bo01, Västra Hamnen, Malmö, varierade hustyper (dhogborg 2006).



Enligt den fördjupade översiktsplanen ska stadsdelen ha den ”stadsmässiga inner-      
stadens karaktär”. Planen utformades efter följande principer:

Kvartersstadens rutnätsstruktur.
En tydlig gräns mellan det offentliga och privata.
En småskalig fastighetsindelning.
Ett utbud av olika upplåtelseformer, hustyper och bostadsmiljöer.
Möjlighet att etablera verksamheter.
Låta bilen komma fram men på gångtrafikanternas villkor.
En rikedom av vegetation i olika former.

Planen för Bo01 bygger på ett förvrängt rutnät. Området är uppdelat i två delar som var 
och en omgärdas av en ”mur” i form av högre flerbostadshus. I de inre delarna, som har 
skydd från vinden, är bebyggelse lägre. Här finns en spännande och varierande struktur 
av gränder, stråk och små platser. Skalan är låg, tät, intim och yteffektiv. Antalet våning-
ar är i genomsnitt tre vilket ger ett nettoexploateringstal på cirka 1,0 (Svensk Byggtjänst 
2001, ss. 36-40). Utformningen av gatustrukturen fokuserade på att nära bostaden
prioritera gåendes säkerhet och upplevelser samtidigt som möjlighet finns för boende 
och besökare att angöra med bil (Svensk Byggtjänst 2001, s. 68).

Det finns alltifrån tvåplanshus till radhus, villor och högre flerbostadshus. Upplåtelse-
formerna varierar mellan bostadsrätter, hyresrätter och hus med äganderätt. Områdets 
mest kända byggnad och landmärke, Turning Torso, urskiljer sig med sina 54 våningar 
och har idag blivit ett signum för hela Malmö stad (Svensk Byggtjänst 2001, ss. 112-
124). Många involverade arkitekter och ett detaljerat färgschema för fasaderna har gett 
en rik variation i bebyggelsen (Smith & Soledad Garcia Ferrari 2012, s. 169).

Likt hustyper och upplåtelseformer bygger även funktionerna i området på en mång-
fald. Planen möjliggör för service och verksamheter ut mot huvudstråken och idag 
finns bland annat affärer, restauranger, skola, förskola och kontor i stadsdelen (Svensk 
Byggtjänst 2001, s. 46).

Vatten och grönska skulle vara bärande teman för Bo01:s yttre miljö. Utmaningarna låg 
i att skapa en hållbar grönstruktur i ett tätbebyggt område som samtidigt var väldigt 
hårt utsatt för vind. Några exempel på hur detta har beaktats är öppen dagvattenhan-
tering och att varje torg och plats får en egen karaktär med hjälp av vattnet. Vad det 
gäller grönskan var målet att skapa så mycket grönska som möjligt vilket resulterade i 
bland annat gröna fasader och tak. Stort fokus lades på de offentliga rummen, möten 
mellan människor och mångfald. I de inre delarna av området finns trånga hårdgjorda 
stråk och små platsbildningar med vatten, grönska och sittplatser. Sundspromenaden, 
Daniaparken, Scaniaplatsen och Scaniaparken ligger alla i angränsning till vattnet och 
är tydliga urskiljbara helheter både rumsligt och karaktärsmässigt (Svensk Byggtjänst 
2001, ss. 64-66, 68-70). Sundspromenaden med sitt storslagna trädäck och trätrappa, 
caféer, restauranger och affärer är en av de platser som bidragit till att målet att området 
ska besökas av hela stadens befolkning har uppfyllts (Smith & Soledad Garcia Ferrari 
2012, s. 169).
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Figur 12. Kajpromenad och sittlandskap i Bo01 (Wang 2014).



2.3 SAMMANFATTNING & LISTA ÖVER UTFORMNINGSPRINCIPER  

Nedan ges en sammanfattning över forsknings- och kunskapsöversikten. Därefter följer 
en lista över de utformningsprinciper som kommer tas med in i planförslaget. 

2.3.1 Sammanfattning - Levande stad

Människorna har visat sig vara viktigast för att generera en levande stad, vilket är ett 
synsätt som delas av Gehl, Jacobs och Carmona et al. Den fysiska utformningen av
offentliga platser behöver därför ha god kvalitet för att generera ett flöde av människor, 
annars sker endast de nödvändiga aktiviteterna. De är på de offentliga platserna som 
stadslivet äger rum och placering och utformning av dessa framstår som viktigare för 
liv i staden än enskilda byggnader. Funktionsblandning som verktyg för att samman-
föra människor i tid och rum är ytterligare ett synsätt som delas av författarna. Att
blanda funktioner kan möjliggöra för ett flöde av människor under fler av dygnets
timmar vilket är stärkande för stadslivet.

Utformning av hus och kvarter har också visat sig ha stor inverkan på omgivande gator 
och rum. Hushöjder och kvarterslängder med mera bör vara anpassade till männis-
kors sätt att betrakta och uppleva sin omgivning eftersom fler människor då förvän-
tas bruka olika platser. Både Jacobs och Carmona förespråkar rutnässtrukturen med 
genomgående mindre kvarter och en varierande arkitektur. Gehl och Carmona et al. 
delar synsätt för trafikplaneringen där biltrafiken föreslås stå tillbaka för gång- cykel- 
och kollektivtrafik. Detta eftersom stadsliv är något som skapas när människor rör sig 
till fots. Ett integrerad trafiksystem förespråkas där alla trafikslag kan vistas utan att 
inkräkta på varandra.

Jan Gehl och Matthew Carmona et al. presenterar jämfört med Jane Jacobs idéer för 
fysisk utformning i en mindre och mer detaljerad skala. Jacobs behandlar planering 
i en större skala och hennes idéer för utformning är därför annorlunda. Det är därför 
motiverat att främst utformningsprinciper av Gehl och Carmona et al. tas med in i 
planförslaget.

2.3.2. Sammanfattning - Trender i vattenfrontsprojekt 

Sedan hamn- och industriverksamheter dragit sig undan från stadens vattenfront har 
nya möjligheter öppnats upp för stadsutveckling. Det finns flera gemensamma trender 
för vattenfrontsprojekt i området kring Nordsjön.

För att nya stadsdelar vid vattenfronter ska bli en utvidgning av staden är funktions-
blandning, en medelhög täthet av hus samt varierande upplåtelseformer av bostäder 
signifikativa inslag. Att utformningen av de offentliga platserna, som ofta har en
koppling till vattnet, är av stor vikt är en annan trend. Vattnet inkluderas ofta som ett 
offentligt rum, ett “blått rum”. Förutom denna koppling mellan offentliga platser och 
vattnet är det vanligt att vattenkopplingar försöker åstadkommas genom att stärka sta-
dens koppling till vattnet och även koppla bebyggelse till vattnet. Vanligt är också en 
strävan efter att sudda ut gränserna mellan det privata och offentliga. En annan trend 
handlar om att platsens historia kan bli identitetsskapande genom att bevara äldre 
byggnadsverk och installationer.

2.3.3 Sammanfattning - Referensområden

Likt Tullkammarkajen ligger alla referensområden nära centrum och har tidigare varit 
platser för industri- eller hamnverksamhet. Alla stadsplaner bygger i grund och botten 
på en förvrängd rutnätsplan där man på olika sätt har jobbat med att skapa en variation 
i strukturen och mellan kvarteren. I referensområdena förekommer det både
uppbrutna och mer omslutna kvarter. 
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Alla områden bygger på en funktionsblandning. I Aker Brygge är funktionerna
utspridda i hela området medan Sluseholmen och Bo01 har en viss koncentration av 
handel/service intill huvudstråk. Referensområdena har lagt stor vikt vid kvalitén på 
design och strävat efter en varierande arkitektur som ett medel för att skapa attraktiva 
platser. Att bevara gamla byggnader och uppföra ett landmärke är återkommande i flera 
av områdena.

Vattnet är självklart ett viktigt inslag som områdena har tagit tillvara på genom olika 
lösningar i form av kajer, bryggor och trappor. På Aker Brygge och i Bo01-området har 
viktiga stråk och offentliga platser förlagts intill vattnet, något som inte är lika tydligt i 
Sluseholmen där vattnet å andra sidan är närvarande i hela området tack vare
kanalerna. 

I referensområdena har vyer, solljus och vind haft en stor inverkan på utformningen, 
detta kan regleras genom bland annat bebyggelsens placering och våningsantal. Att låta 
biltrafiken ta sig fram men på gångtrafikanternas villkor är ytterligare en gemensam 
aspekt.

2.3.4 Lista över utformningsprinciper

Nedan presenteras en lista över utformningsprinciper som kommer tas med in i plan-
förslaget. Listan innehåller utformningar och synsätt som grundas i gemensamma 
ståndpunkter hos en majoritet av författarna, påvisade trender i vattenfrontsprojekt 
samt gemensamma samband mellan studerade referensområden. Mer detaljerade ut-
formningsprinciper som referensområdena inspirerat till kommer framgå i planförslag-
et (se kapitel 4).

Rutnätsplan med en rik variation
En majoritet av författarna förespråkar en rutnätsplan med småskaliga kvarter och en 
variation av arkitektur då detta ger ökade förutsättningar för liv i staden. En variation 
i arkitektur är något som också eftersträvats i referensområdena. Samtliga studerade     

referensområden bygger också på en masterplan som i någon form är en rutnätsplan 
med kvartersstruktur. Detta möjliggör för en variation i ett områdes struktur och
mellan öppna och slutna kvarter. För studerade vattenfronter har det också varit ton-
givande att låta vyer, solljus och vind låta inverka på utformningen.

Offentliga platser med god utformning
De offentliga platserna beskrivs av samtliga författare som fundamentala element i 
stadsbyggandet. För att människor ska vilja besöka och uppehålla sig på dessa platser, 
och generera stadsliv, krävs en god utformning avseende dimensionering, placering och 
sammankoppling med andra platser. Det är först när platserna har en god utformning 
som sociala aktiviteter mellan människor äger rum. Offentliga platser förespråkas vara 
väl synliga, placerade i gatunivå och ska förses med installationer så som sittplatser och 
träd. Även gator och stråk har visat sig vara viktiga offentliga platser i staden.

Vattenkopplingar på flera olika skalor
Enligt rådande trender i vattenfronter och i studerade referensområden har det påvisats 
att kopplingar till vattnet är betydande och kan ske i olika skalor och former. Vatten 
bör ses som ett offentligt “blått rum”. För vattenfronter kan stråk och promenader med 
fördel placeras invid vatten där element som bryggor, kajer och trappor kan stärka
vattenkontakten hos både människor, byggnader och städer.

Funktionsblandning inom stadsdelar och byggnader
Att blanda funktioner och faciliteter är ett synsätt som delas av samtliga författare och 
återfinns i de tre referensområdena. Bostäder, affärer, kontor och andra verksamheter 
blandas inom samma stadsdel och med fördel inom samma byggnad. Detta menar flera 
av författarna kan leda till ett ökat flöde av människor som möts vid olika tidpunkter 
och på olika platser och på så sätt bidrar till ett ökat stadsliv. Det är dock viktigt att de 
funktioner som väljs resulterar i att människor sammanstrålar med varandra i tid och 
plats. Jacobs menar att två primära funktioner så som bostäder och kontor inte skapar 
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någon direkt mångfald av funktioner. För att sekundära funktioner så som affärer och 
restauranger ska kunna uppstå måste det finnas primära funktioner som kombinerats 
på ett bra sätt. Vidare bör funktioner lokaliseras vid och frontas ut mot de offentliga 
platser där flödet av människor är som störst.

Integrerat trafiksystem med gångtrafikanter i fokus
Gemensamt för majoriteten av författarna samt i studerade referensområden var att 
utgångspunkten i trafikplaneringen bör vara med fokus på gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik. Detta ökar möjligheten att resa hållbart och är stärkande för stadslivet. När bil-
trafiken får stå tillbaka kan gång- och cykeltrafik planeras i samspel med övriga trafik-
slag vilket stödjer möjligheten till social aktivitet på gator och platser. En majoritet av 
författarna och studerade referensområden förespråkar ett integrerat trafiksystem där 
gator utformas som platser för både transport och möten på de gåendes villkor.

Hus och kvarter i förhållande till mänsklig skala
Kvarteren och husens utformning är en viktig aspekt vilket delas av samtliga författare 
och är återkommande i studerade referensområden. Storlekar på kvarter och bygg-
nader bör ske med hänsyn till den mänskliga skalan för att skapa rum och platser som 
inbjuder människor till att vilja vistas där. Smala hus, korta uppbrutna kvarter och
fasader med många entréer, fönster och andra inslag förespråkas. Det ger en bra översikt 
av området och erbjuder fler alternativa vägar för gång- och cykeltrafikanter vilket gör 
att människors vägar korsas och sammanfaller oftare. Byggnaders våningsantal spelar 
också in i möjligheten till kontakt med det stadsliv som utspelar sig nedanför och max-
imalt fem våningar förespråkas när stadsliv är det som eftersträvas.

Utformning av gränser mellan privata och offentliga ytor
En balans i graden av omslutenhet inom kvarter är också igenkommande hos flera 
författare och inom studerade referensområden. Mer genomsläppliga kvarter minskar 
känslan av privatisering och har en stärkande effekt på stadslivet eftersom människor 
i högre utsträckning rör sig från det privata ut i det offentliga och på så sätt bidrar till 
stadslivet. Mjuka gränser mellan privata och offentliga ytor är det som övergripande 
förespråkas.

Bevara äldre byggnadsverk och installationer
Att bevara byggnader och signifikativa element är något som varit igenkommande i 
både litteratur samt i flera referensområden. Dels kan gamla byggnader skapa en social 
mångfald då fler har ekonomisk möjlighet att bo eller bedriva verksamhet i ett område 
samtidigt som det är identitetsskapande och områdets historik kan göra sig påmind 
även i en nyare stadsdel.
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3. FALLSTUDIE



Följande kapitel avser att presentera och analysera Tullkammarkajens planerings-
förutsättningar. Kapitlet inledes med förutsättningar på en kommunal nivå för att 
sedan sätta området i relation till sin omgivning. Störst fokus ligger på att beskriva 
förutsättningarna inom det avgränsade planområdet. Kapitlet resulterar i en SWOT-
analys som ger en sammanfattning av de viktigaste aspekterna som tas vidare in i
planförslaget.

3.1 DEMOGRAFI

Halmstads kommun har idag (2015) drygt 96 000 invånare varav cirka 65 000 bor i 
tätorten. Sett långt tillbaka i tiden har kommunen haft en stabil befolkningstillväxt. 
De senaste åren har antalet invånare ökat med mellan 500-600 invånare per år. Enligt 
kommunens befolkningsprognoser väntas kommunens invånarantal 2035 ha uppgått 
till nästan 125 000 (Halmstads kommun 2014).

3.2 KOMMUNALA PLANER OCH DOKUMENT

I Framtidsplan 2030: Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun som vann laga kraft 
januari 2015 anges att ny bebyggelse i både centrum och omkringliggande orter ska till-
komma genom förtätningsprincipen. Stadsutvecklingen ska således utgå från centrum 
och koncentreras längs fyra utvecklingsstråk. Detta beskrivs leda till ett bättre underlag 
för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt en god sammanhållning mellan stadsdelarna 
(Halmstads kommun 2015, s. 7).

För utvecklingen av stadskärnan lyfts att det område som idag räknas till centrum ska 
växa åt norr, söder och öster. I öster föreslås centralstation, resecentrum samt områ-
det längs Nissan ingå. Tullkammarkajen räknas till detta område (Halmstads kommun 
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2015, s. 151). För Tullkammarkajen föreslås “blandad bebyggelse med övervägande
delen bostäder”. Nissan och intilliggande markområden pekas ut för centrumutveckling 
samt för utveckling av gröna kopplingar. En ny bro över Nissan är också föreslagen 
vid Tullkammarkajens norra del (Halmstads kommun 2015, ss. 134-135). Kommunens 
Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030 föreslår totalt 600 nya bostäder på 
Tullkammarkajen, 200 under perioden 2020-2025 samt 400 under perioden 2026-2030
(Halmstads kommun 2010).

Samhällsbyggnadskontoret inledde 2014 på uppdrag av kommunstyrelsen en nystart 
i planarbetet med Tullkammarkajen. En processbeskrivning har tagits fram med en 
preliminär tidsplan för perioden 2014-2020. En skelettplan föreslås tas fram under 2016 
för att visa de övergripande strukturerna för området. Under 2017 upprättas sedan de 
första detaljplanerna etappvis och byggstart beräknas till år 2020 (Halmstad samhälls-
byggnadskontoret 2014).

3.3 TULLKAMMARKAJEN MED OMGIVNING

Genom att titta på centrumkartan över Halmstad blir det tydligt att Tullkammarkajen 
ligger i ett strategiskt läge i staden. Området ligger i nära anslutning till kollektivtrafik 
och gränsar till Nissan vilket innebär att vattnet är närvarande längs hela området.     
Genom en trädallé tar man sig från centralstationen genom Stationsparken rakt ner till 
vattnet. Från området syns landmärken som Halmstad Slott och Sankt Nikolai kyrka. 
Avståndet till centrum är cirka 800 meter.

I norr angränsar planområdet till Östra Förstaden som är en av Halmstads äldre stads-
delar från slutet av 1800-talet. Norrifrån ansluter även en strandpromenad men en bit in 
i området längs promenaden upphör bebyggelsen varpå känslan av stad också upphör.

I sydväst på andra sidan Nissan syns bostadsområdet Söderkaj med ny bebyggelse och 
strandpromenad. Söderkaj är synligt från kajen längs hela planområdet. Rakt söderut är 
vyn en annan, där syns hamnen med höga byggnader och cisterner. 
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Söderkaj

Centralstationen
Östra Förstaden

Halmstad hamn

Centrum

Figur 14. Flygbild från nordost (projektsunshine.blogg.se 2013).

Figur 15. Flygbild från sydväst (skyscrapercity.com u.å.).

Tullkammarkajen



363. FALLSTUDIE

Vy mot centrum Tullhuset & strandpromenaden Halmstad hamn i bakgrunden

Stationsgatan Söderkaj

Centralstationen i bakgrunden Östra Förstaden Planområdet idag

Figur 16.  Bilder på Tullkammarkajen och dess omgivning.



3.4 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Här presenteras den befintliga markanvändningen för det cirka 18 hektar stora
området. Den övergripande markanvändningen i området kan klassas som verksamhets-            
område med undantag från Stationsparken som utgörs av stora grönytor. Inga märkbara 
nivåskillnader finns inom området.

C

RC
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3.4.1 Biltrafik

Biltrafiken är det dominerade trafikslaget i området. Stationsgatan längs områdets östra 
sida är den gata som huvudsakligen försörjer området med trafik. Gatan har en tillåten 
högsta hastighet på 50 km/h. Förutom biltrafik färdas här även tung trafik till och från 
hamnen men även till verksamheter inom planområdet. Från Stationsgatan går flera 
mindre gator in i området med en tillåten hastighet på 30 km/h. I norr leds trafiken till 
området via Strandgatan. Efter Marknadsplatsen övergår dock denna väg till att bli mer 
odefinierad och trafiken kan färdas på en bred asfalterad yta längs med kajen.

3.4.2 Gång- och cykeltrafik

De tydligaste stråken för gång- och cykeltrafikanter finns i planområdets utkanter.
Befintliga cykelvägar löper vid sidan av Stationsgatan och Bredgatan, i övrigt sker gång 
och cykel tillsammans med biltrafiken. Gångvägen längs med Bredgatan ansluter till ka-
jpromenaden som löper längs med Nissan. En bit in i planområdet får kajpromenaden 
dock ett ganska tydligt slut då stenbeläggningen övergår till asfalt.

3.4.3 Kollektivtrafik

Planområdet ligger i direkt anslutning till centralstationen och resecentrum för region-
bussar och det finns därför goda transportmöjligheter till och från området. Med tåg 
skapas kopplingar söderut till Helsingborg, norrut till Göteborg och österut till bland 
annat Växjö och Kalmar. Regionbussarna kompletterar tågtrafiken med resor till ytter-
ligare städer och orter. Busshållplatser för lokal busstrafik finns vid Stationsparken och 
längs Stationsgatan. Linje 64 som som passerar planområdet går mellan hamnen och 
bussterminalen Österskans cirka en kilometer. Bussarna avgår idag en till två gånger i 
timmen (Hallandstrafiken 2005).

Figur 18. Gång- och cykeltrafik.

Figur 19. Kollektivtrafik.
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Figur 17. Biltrafik.
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3.4.4 Hårdgjorda och grusade ytor

En majoritet av området utgörs idag av hårdgjorda ytor. Söder om Stationsparken finns 
en större grusbelagd yta som går under namnet Marknadsplatsen. Platsen har olika tem-
porära användningar så som tivoli, konserter, cirkus och marknader. Längs med Nissan 
löper Strandgatan. Gatan saknar en tydlig avgränsning vilket gör att ytan intill Nissan 
utgörs av ett cirka 30 meter brett asfalterat parti. Övriga hårdgjorda ytor består av
parkeringar och uppställningsytor i anslutning till de verksamhetslokaler som finns.
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3.4.5 Vatten och grönområden  

Tullkammarkajen angränsar till Nissan som tagits med som en del av planområdet. Sta-
dens vidsträcka gästhamn som ligger på båda sidor av Nissan når en liten bit in i om-
rådet. Därefter används kajen mestadels av fiskebåtar och mindre privata segelbåtar. I 
planområdets norra delar ligger Stationsparken som angränsar till Östra Förstaden samt 
resecentrum. Parken, som består av gräsytor med plantering, grusgångar och lekplats,
utgör i stort sett den enda grönstrukturen i området. I övrigt finns endast ett antal
mindre träddungar inom planområdet.

3.4.6 Byggnader

Utmärkande byggnader inom området utgörs av äldre tegelhus i två till fem våningar i 
områdets norra del. Tullhuset, Sjömanshuset och Kaptenshamn kan räknas  hit.
Tullhuset och Sjömanshuset fungerar som kontorshus. Kaptenshamn är idag hotell och 
vandrarhem. I norra delen ligger också Sjömanskyrkan i en låg träbyggnad. 

Övrig bebyggelse i området utgörs av lägre hus, ofta uppförda i plåt eller trä. I dessa 
byggnader inryms bland annat lager, företag och handel. Det finns även byggnader som 
är helt eller till viss del outnyttjade. Längst i söder i angränsning till hamnen har Motor-
halland AB lokaler för bilförsäljning. Lokalerna är förhållandevis nyuppförda och
Motorhalland är markägare.

Marknadsplatsen

Stationsparken

Figur 20. Hårdgjorda och grusade ytor.

Figur 21. Vatten och grönområden.

Figur 22. Byggnader.
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3.5 RISKER OCH KLIMAT

Här redovisas de risker som Tullkammarkajen är utsatt för idag samt risker kopplat till 
pågående klimatförändringar.

I takt med att klimatet förändras är det idag mycket angeläget med klimatanpassning 
inom alla samhällets sektorer. Inom samhällsplaneringen handlar det om att
anpassa ny bebyggelse och infrastruktur till ett förändrat klimat genom olika före-    
byggande åtgärder.  Jordens stigande temperatur som följd av växthuseffekten innebär 
att vi i Sverige kan räkna med:
     

att få mer frekvent återkommande perioder av kraftigare nederbörd,
att havsvattennivån stiger med mellan 0,2 och 0,6 meter inom de   

 närmaste 100 åren (nya beräkningar visar på att det kan bli ännu högre),
att årsmedeltemperaturen stiger med mellan 3–5 grader fram till 2080,   

 jämfört med 1961–1990 (Boverket 2009, ss. 13-16).
            
Huvudsakliga risker som identifierats på Tullkammarkajen är:

Översvämningsrisk från Nissan.
Buller från Stationsgatan, järnvägen och hamnen.

3.5.1 Översvämningsrisk

Nissan utgör en risk för översvämning inom planområdet. Framtida höga havsvatten-
stånd i kombination med ökade flöden, kraftigare nederbörd och svår vind kan skapa 
översvämningar av kajer och bebyggelse längs vattnet. Vid extremväder är översvämn-
ingsrisken stor då havsvattnet pressas in mot centrum och vattennivån kan stiga kraftigt 
(SMHI 2011, s. 24).

Enligt Fredrik Ekström1 på samhällsbyggnadskontoret på Halmstads kommun har två 
beräkningar gjorts avseende plushöjder för färdigt golv på Tullkammarkajen. +2,5
meter över medelhavsnivån beräknas möjlig vid extremväder idag och +3,5 meter 
beräknas vara tillräckligt fram till år 2100.
     
1Fredrik Ekström GIS-ingenjör Halmstads kommun, e-post den 29 april 2015.

    
3.5.2 Buller och vibrationer

Då ingen utredning angående buller och vibrationer finns tillgänglig för Tullkammar-
kajen kan endast antaganden göras.

Planområdet antas idag vara utsatt för buller från främst Stationsgatan, järnvägen samt 
hamnen. På Stationsgatan färdas trafik till och från hamnen samt till verksamheter och 
industrier inom och i anslutning till planområdet. Tillsammans med buller och
vibrationer från järnvägen bedöms bullerproblematiken vara störts i planområdets
östra delar.

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur (Trafikverket 2014). Följande riktvärden gäller:

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus.
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid.
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).
70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad.  

              
3.5.3 Förorenad mark

Det framgår ej i de kommunala planerna eller dokumenten huruvida marken inom 
planområdet är förorenad eller ej.
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3.6 RIKSINTRESSEN

Områden som bedöms ha nationell betydelse för olika samhällsintressen kan pekas 
ut som riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintressen pekas ut gemensamt 
av statliga centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner (Riksantikvarieämbetet 
2015). Tullkammarkajen berörs av riksintresse för kulturmiljövård (rött område) samt 
riksintresse för friluftsliv (grönt område) (se figur 23).

3.6.1 Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintressen för kulturmiljövård har som syfte att spegla ett urval av miljöer som 
representerar Sveriges 10 000-åriga historia (Riksantikvarieämbetet 2015). Halmstads 
mest centrala delar utgör ett sådant riksintresseområde, Halmstad N35, där Tullkam-
markajens norra del ingår (Länsstyrelserna u.å.).

Motivering:
”Residens- och fästningsstad av medeltida ursprung, präglad av det tidiga 1600-talets plan-
förnyelse och det expansiva skedet vid 1800-talets slut då den tidstypiska Östra Förstaden 
tillkom” (Riksantikvarieämbetet 2013).

Uttryck för riksintresset (som berör Tullkammarkajen):
”Inslag av större stenhus från 1800-talets slut. Residensstadens karaktärsbyggnader samt 
kajer och hamnanläggningar i stadens centrala parti. Östra Förstaden med rutnätsplan 
från 1884, storstadsmässig stenhusbebyggelse, järnvägsstation och framförliggande park” 
(Riksantikvarieämbetet 2013).

Byggnaderna Sjömanshuset, Tullhuset och Kaptenshamn samt Stationsparken är de ob-
jekt inom planområdet som omfattas av riksintresset. I enlighet med 3 kap. 6 §
miljöbalken ska riksintressen ”så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön.” En ändrad markanvändning på Tullkammarkajen 
får således inte skada dessa objekt varpå hänsyn måste tas i planförslaget.

Utöver de byggnader som omfattas av riksintresset för kulturmiljövård har ytterligare 
fyra byggnader inom området klassificerats som kulturhistoriskt värdefulla
(Kulturmiljö Halland u.å.).
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Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse för friluftsliv

Figur 23. Riksintresseområden inom planområdet.

Figur 24. Stationsparken ingår i riksintresseområdet för

kulturmiljövård.
Figur 25. Nissan är utpekat som riksintresse för friluftsliv.

N100 m



3.6.2 Riksintresse för friluftsliv

Riksintresse för friluftsliv pekas ut för att säkerställa behovet av tätortsnära natur för 
friluftsliv. I Sverige finns totalt 215 riksintresseområden av den sorten. Samma hänsyn  
gäller i enlighet med 3 kap. 6 § miljöbalken (Naturvårdsverket 2014).

Den del av Nissan som rinner genom Halmstad centrum har av Naturvårdsverket       
pekats ut som riksintresse för friluftsliv. Området omfattar Nissan samt cirka 100
meter från strandlinjen på respektive sida. Hela Tullkammarkajens västra område 
berörs (Länsstyrelserna u.å.).

3.6.3 Ställningstagande

Samtliga byggnader som omfattas av riksintresset för kulturmiljövård bevaras. Av de 
byggnader som har ett kulturhistoriskt värde kommer två stycken att rivas. Dessa två 
byggnader är utpekade av Kulturmiljö Halland (Kulturmiljö Halland u.å.) som värde-
fulla men ingår ej i riksintresset. De lokaler som ägs av Motorhalland AB bevaras.
Övriga lager- och verksamhetsbyggnader kommer att rivas.

Riksintresset för friluftsliv kommer i största möjliga utsträckning att tillgodoses.
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Figur 26. Riksintresseområden samt

redovisning av byggnader som rivs/bevaras.

Figur 29. Tullhuset bevaras.

Figur 27. Kaptenshamn bevaras. Figur 28. Sjömanshuset bevaras.

Figur 32. Motorhalland AB bevaras.Figur 31. Kulturhistoriskt värdefull byggnad som rivs.Figur 30. Lager- och verksamhetslokaler som rivs.

N100 m
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Byggnader med kulturhistoriskt värde som rivs
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3.7 LYNCHANALYS

För att berika bilden av platsen ytterligare och skapa ett bredare underlag genomförs här  en variant av den 
amerikanska stadsbyggnadsteoretikern Kevin Lynch’s stadsbildsanalys. Tullkammarkajen visualiseras
utifrån de fem elementen stråk, knutpunkter, barriärer, landmärken och områden. Elementen kommer 
i denna del att presenteras var och en för sig för att slutligen förenas i en gemensam Lynch-analyskarta.

Kevin Lynch (1918 -1984)

Stråk
Stråken utmärker sig i och med att de har en extra hög koncentration av 
människor i rörelse. Exempel på stråk är transportleder, gångvägar, vägar
och siktlinjer.

Knutpunkter
En knutpunkt är en plats där ofta stråk och vägar sammanstrålar med
varandra. Exempel på knutpunkter är korsningar, centrum eller platser för 
nöjen och service.

Barriärer
Barriärer kan bestå av både fysiska och visuella hinder. Exempel på barriärer 
är vägar, vatten, kanter och höjdskillnader.

Landmärken
Landmärken är ofta något som kan vara en hjälp vid lokalisering då de kan 
synas på långt håll, vara lätta att känna igen och identitetsskapande.
Exempel på landmärken är torn, utmärkande byggnader och kullar.

Områden
Områden delas in och skiljs från varandra genom olika användning, karak-
tär och utformning.
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Stråk
Ett av de tydligaste stråken på platsen är längs med Stationsgatan. På den långa, raka 
och cirka 12 meter breda gatan färdas personbilar och transporter, ofta i en förhållande-
vis hög hastighet. Verksamheterna som finns inom planområdet vänder sina ansikten åt 
gatans håll varpå en del av kajen kan sägas ha utvecklats till områdets baksida. Fordon-
strafiken står för den största delen av rörelsen längs detta stråk men det finns även en 
väl tilltagen gång-och cykelväg parallellt med körbanan. Från Stationsgatan finns flera 
infarter till området som bidrar till att siktlinjer ner till Nissan och över till Söderkaj 
uppstår.

Strandgatan som försörjer området med biltrafik från norr är även den ett viktigt stråk, 
framförallt för biltrafik. Vid besök på bland annat Tullhuset, Sjömanshuset, Kapten-
shamn eller Marknadsplatsen är detta den naturliga infarten. Bredgatan som förbind-
er Strandgatan med centralstationen är också en viktig förbindelse. Utmärkande stråk 
för gång- och cykeltrafikanter finns i anslutning till Stationsparken där den mesta av 
rörelsen sker. Även längs Nissan och gästhamnen finns ett naturligt promenadstråk där 
många gångtrafikanter rör sig.

Knutpunkter
Med dagens användning finns förhållandevis få knutpunkter och mötesplatser på 
Tullkammarkajen. De knutpunkter som har identifierats återfinns i områdets norra 
delar och är lokaliserade till centralstationen, korsningen mellan Bredgatan och Strand-
gatan, Tullhusets entrésida, Marknadsplatsen och Stationsparken.

NISSAN
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Figur 33. Stråk.

Figur 34. Knutpunkter.
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Barriärer
Att hela planområdets västra kant angränsar till Nissan är en viktig och utmärkande 
förutsättning som förhöjer upplevelsen av platsen. I dagsläget har dock inga åtgärder 
vidtagits för att skapa en koppling mellan land och vatten mer än att båtar har möjlighet 
att lägga till vid kajen. Gränsen mellan land och vatten blir med andra ord väldigt tydlig. 
Samtidigt som vattnet är en stor tillgång och positiv faktor uppstår alltså en barriär- 
liknande effekt. Att Söderkaj och strandpromenaden på andra sidan Nissan är så nära 
men samtidigt så långt bort förhöjer denna känsla.  

En annan utmärkande barriär är Stationsgatan. Samtidigt som gatan är ett viktigt stråk 
upplevs den barriärskapande. Detta beror till största delen på vägens bredd och längd 
tillsammans med ett högt trafikflöde. I söder där planområdet angränsar till hamnen 
uppstår ytterligare en distinkt gräns och barriär. Sammanfattningsvis är det alltså i
planområdets ytterkanter de tydligaste barriärerna uppstår.

Landmärken
Bebyggelsen i området är generellt sett låg. De byggnader som utmärker sig och är iden-
titetsskapande är Tullhuset, Sjömanshuset och Kaptenshamn. Dessa utgör tillsammans 
med en lyftkran intill vattnet landmärken på platsen. Det är snarare hamnen söder 
om planområdet som utgör ett tydligt landmärke och därmed tar blickarna bort från 
Tullkammarkajen.

Kaptenshamn

Tullhuset

Sjömanshuset
Byggnadskran

Figur 35. Knutpunkter.

Figur 36. Landmärken.
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Områden
Flertalet områden kan identifieras inom planområdet. Område 1 utgörs framförallt av 
Stationsparken. Detta område urskiljer sig som enda sammanhängande grönområde. 
Här finns framförallt stora gräsytor för picknick och lek men även gångvägar, träd- 
planteringar och lekplats. I detta området ligger också ett antal byggnader.

Område 2, där Tullhuset och gästhamnen ingår, urskiljer sig då här finns flera anord-
nade offentliga ytor. Längs kajen finns ett tydligt promenadstråk med planteringar, 
bänkar, belysning och andra installationer. Framför Tullhuset finns en större stenbelagd 
yta med sittmöjligheter och cykelparkeringar.

Område 3 utgörs av Marknadsplatsen. Den stora grusbelagda platsen med tillhörande 
parkeringar är den största obebyggda ytan inom planområdet och urskiljer sig därför. 
När Tullkammarkajen besöktes i april urskilde sig dock området av en annan anledning 
då ett tivoli gjorde att platsen fylldes med liv.

Verksamhetsområdet är indelat i två olika områden. Område 4 består av äldre
byggnader, lager och uppställningsytor. Här är skötseln förhållandevis låg jämfört med 
övriga delar av området. Område 5 urskiljer sig genom en mer ordnad struktur.
Bebyggelsen där Motorhalland AB har sin verksamhet är nyare och miljön runt
omkring ger ett mer städat intryck.

Område 6 består av den stora öppna hårdgjorda ytan vid kajen. Här finns ingen
bebyggelse och användningen är oklar. Här ska det enligt kartor finnas en väg men det 
finns inget som hindrar bilföraren att köra över hela ytan, något som bidrar till höga 
hastigheter och en osäker miljö.
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Figur 37. Områden.
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Figur 38. Lynch-analyskarta.



3.8 SAMMANFATTNING  SWOTANALYS 

En SWOT-analys bygger på att identifiera Strengths, Weaknesses, Opportunities & 
Threats (styrkor, svagheter, möjligheter & risker/hot). Analysen har använts för att
urskilja de aspekter från fallstudien som bedöms vara särskilt viktiga att ta med
in i planförslaget för Tullkammarkajen.

Planområdets strategiska läge i staden

Det vattennära läget

Stor andel obebyggda ytor i centralt läge  

Stationsparken och arknadsplatsen som lockar människor till området 

Stationsgatan, bred och lång gata med högt trafikflöde, barriäreffekt

Buller från Stationsgatan, järnvägen och hamnen 

Det vattennära läget innebär att förebyggande klimatåtgärder krävs vid exploatering 

Nissan utgör en barrirär 

 

Goda möjligheter till stadsförnyelse 

Goda möjligheter att koppla ihop området med staden 

Det vattennära läget berikar den nya stadsdelen 

Befintliga och nya offentliga platser kan locka till sig människor 

Översvämningsrisk från Nissan

Buller från bilvägar och järnväg

Störningar från hamnverksamheten
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Som kapitlet inledningsvis tog upp är Tullkammarkajen ett aktuellt område i 
Halmstads kommunala planering. Området föreslås utvecklas med “blandad bebyggelse 
med övervägande delen bostäder”. Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att
undersöka på vilket sätt Tullkammarkajen kan omvandlas från hamn- och verksam-
hetsområde till en integrerad och levande stadsdel. Området står med andra ord inför 
stora förändringar och kommer i framtiden ha en helt annan användning än idag. 

De planeringsförutsättningar som redovisats i detta kapitel är viktiga både för
författarna och läsaren för att kunna bilda sig en uppfattning över planområdet. Vissa 
av dagens förutsättningar kommer dock inte att påverka planförslaget i någon högre 
grad, detta på grund av att platsen kommer att ha helt andra funktioner och behov i 
framtiden. Att det är biltrafiken som dominerar, stor andel hårdgjorda ytor, få gång- 
och cykelvägar, litet antal knutpunkter och bristfällig koppling till vattnet kan idag inte 
klassas som svagheter då Tullkammarkajen huvudsakligen fungerar som ett verksam-
hetsområde. SWOT-analysen behandlar därför de förutsättningar som berör plan-   
området i stort och sådana som antas påverka området även i framtiden. 

Fallstudien har visat på att området har goda möjligheter till stadsförnyelse. Stora delar 
av området är obebyggt vilket underlättar vid en framtida exploatering. Att området 
ligger i ett strategiskt läge i staden, nära centrum och intill centralstationen och bost-
adsbebyggelse innebär goda möjligheter att koppla ihop området med staden. Denna 
förutsättning måste beaktas och tas tillvara på bästa möjliga sätt. Ytterligare en styrka 
som måste beaktas väl är det vattennära läget. Även Stationsparken och Marknads- 
platsen måste tas hänsyn till då dessa platser lockar människor till området. Funk-
tionerna som dessa platser fyller är viktiga, frågan blir dock om de måste se ut och ligga 
på samma platser som idag. 

Fallstudien visade på flera svagheter som planförslaget måste ta hänsyn till. Nissan, 
som ovan beskrivits som en styrka, innebär även en svaghet då den utgör en barriär. 

Översvämningsrisk är även en viktig aspekt som måste beaktas i planförslaget. Stations-
gatan och järnvägen utgör barriärer som också för med sig buller vilket kan komma att 
påverka vid planläggning av området. Att området angränsar till hamnen kan också 
medföra en problematik. Hur skapas en lämplig övergång mellan den nya bebyggelsen 
och hamnverksamheten?

Från fallstudien tas även följande med in i planförslaget:

Riksintresse för kulturmiljövård.
Riksintresse för friluftsliv.
Bebyggelse som rivs/bevaras.
Identifierade gator, stråk och barriärer.

Ovanstående aspekter kunde varken klassas som en styrka eller svaghet men anses vara 
viktiga förutsättningar. Riksintresset för kulturmiljövård innebär att Sjömanshuset, 
Tullhuset, Kaptenshamn och Stationsparken måste skyddas. I fallstudien gjordes även 
ett ställningstagande gällande vilka byggnader som kommer bevaras respektive rivas 
vilket kommer ha en stor inverkan på planförslaget. Riksintresset för friluftsliv, som 
omfattar Nissan samt cirka 100 meter från strandlinjen, är ytterligare ett riksintresse 
som måste tas hänsyn till. Slutligen är befintliga gator, stråk och barriärer något som 
kommer att spela in i utformningen av planförslaget. 
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4. PLANFÖRSLAG



I detta kapitel presenteras planförslaget för Tullkammarkajen. Förslaget bygger på listan 
över utformningsprinciper (se rubrik 2.3) samt fallstudien (se rubrik 3.8). I förslaget 
kommer det att redogöras dels för hur framtagna utformningsprinciper kommer att 
appliceras samt hur de viktigaste planeringsförutsättningarna kommer att beaktas. 

Kapitlet redogör för utformningen av kvarter, trafik, bebyggelse, funktioner,
offentliga platser och stråk samt visar på en föreslagen etappindelning för utbyggnaden 
av Tullkammarkajen. 

4.1 INLEDNING

Målet med forsknings- och kunskapsöversikten har varit att skapa en förståelse för hur 
den fysiska miljön kan utformas för att ge förutsättningar för en levande stad. Som 
påvisats är det de sociala aktiviteterna mellan människor som skapar en levande stad. 
När sociala aktiviteter uppstår finns en tendens att vilja delta eftersom människor dras 
till andra människor. För att sådana aktiviteter ska uppstå är flödet av människor en 
avgörande faktor vilket ställer krav på en god utformning av stadens offentliga platser 
(Jacobs 2005, Gehl 2010, Carmona et al. 2010).

Fallstudien har visat att Tullkammarkajen har stor utvecklingspotential. Stora delar är 
obebyggda och området har ett strategisk läge i staden och en närhet till vattnet.
Samtidigt finns många förutsättningar, risker och osäkerhet som planförslaget måste
förhålla sig till. Resultatet av fallstudien måste samspela med utformningsprinciperna 
och i största möjliga mån ges lika stort utrymme.

4.2 PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG 

Det övergripande målet i planförslaget har varit att skapa en fysisk utformning som ger 
förutsättningar för en levande stadsdel. En annan viktig aspekt har varit att ta tillvara på 
områdets utvecklingspotential som en central vattenfront.

På Tullkammarkajen ska det finnas ett rikt utbud av varierande boendeformer och
offentliga platser. Tanken är att den nya stadsdelen ska erbjuda något för alla typer av 
människor och möta en efterfrågan från invånare med olika ålder, bakgrund och livs-
situation.

Planen grundas i en struktur av oregelbundna och genomsläppliga kvarter. Kvarteren 
avgränsas genom en gatuhierarki som gör området attraktivt för gång- och cykel 
trafikanter. I anslutning till vattnet och den kajpromenad som föreslås har kvarteren 
getts en mer öppen utformning för att skapa riktning och siktlinjer ner till vattnet.

Planförslaget redovisar flera offentliga platser med olika utformning och karaktär. Det 
är den fysiska gestaltningen av de offentliga rummen som bland annat ska medverka 
till att stadsdelen blir levande. Kajpromenaden, torget och gästhamnen skapar vatten-
kontakt i området och ska locka besökare till stadsdelen. Mer centralt i området är 
gaturummen viktiga platser tillsammans med ett genomgående grönstråk.

En annan viktig aspekt har varit att integrera Tullkammarkajen med centrum samt om-
kringliggande stadsdelar. Målet är att bättre väva samman området med den befintliga 
stadsstrukturen. Detta sker genom att befintliga stråk förstärks och nya kopplingar
upprättas där den föreslagna gångbron över Nissan spelar en viktig roll.
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N
  100                 200 m
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Figur 40. Illustrationskarta över planförslaget.
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Exploateringstal (brutto)

BTA* total: 95 000m²

Områdets area: 88 000m²

95 000/88 000 = 1,1

Bostäder & funktioner

Bostadsyta: 66 500m² = 70%

Funktioner: 28 500m² = 30%

Bostäder per ha: 91

Våningsantal (medel): 3,8

Antal bostäder: 800

Täckningsgrad (fotavtryck)

BTA markplan: 25 000m²

Områdets area: 88 000m² 

25 000/88 000 = 0,284 (28%) 

Figur 41. Orange område avser planlagt område där beräkningar genomförts.

Den totala bruttoarean för det planlagda området uppgår till 95 000m2 (9,5 ha).

*BTA = bruttoarea

Sektion (se rubrik 4.6)
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4.3 PLANFÖRSLAGET I SIFFROR

På planförslaget har ett antal beräkningar utförts för att ge en indikation på planens täthetsgrad. 
Beräkningarna kan ses i relation till stadsdelarna Bo01, med ett exploateringstal på 1,4, och 
Hammarby Sjöstad med exploateringstal 1,7.

N100 m

Byggnader

Planlagt område



4.4 KVARTER

Planen bygger på en genomgående småskalig kvartersstruktur i rutnätsform. Detta 
har påvisats vara en fördelaktig struktur eftersom den möjliggör för en variation i den 
arkitektoniska utformningen vilket kan ha en positiv inverkan på stadslivet. Det har 
också tydliggjorts att mindre kvarter skapar fler alternativa vägar samtidigt som funk-
tioner i området blir mer tillgängliga eftersom avstånden minskar.

Kvarter har byggts upp med hjälp av befintliga gator, stråk och siktlinjer. Stationsgatan 
och Nissan utgör tydliga nordsydliga axlar i området medan siktlinjer och gator ner 
mot Nissan skapar östvästliga axlar. Som påvisats i fallstudien finns tillräckligt stora fria 
ytor för att en rutnätsstruktur ska vara lämplig. Tullkammarkajen angränsar dessutom                 
till en befintlig kvartersstad, Östra Förstaden, varpå det kan motiveras att en sådan 
struktur samspelar bra med stadsbilden. Denna typ av struktur återfinns även i samt-
liga studerade referensområden. Planförslaget har inspirerats mest av Aker Brygge i 
Oslo och Sluseholmen i Köpenhamn eftersom kvarteren är ordnade i någorlunda räta 
vinklar i förhållande till varandra. I Aker Brygge är flera kvarter dessutom uppbrutna 
av gågator vilket också återfinns i planförslaget.

Kvarteren på Tullkammarkajen har getts två olika karaktärer utifrån platsens specifika 
förutsättningar. Längs vattnet har kvarteren getts en mer öppen struktur för att ska-
pa siktlinjer mot Nissan och möjliggöra för människor att röra sig mellan husen ner 
till vattnet. Hela området längs vattnet ska i linje med riksintresset för friluftsliv vara 
tillgängligt och kunna nyttjas av allmänheten på bästa sätt vilket motiverar en öppen 
kvartersstruktur. Övriga kvarter har getts en mer omslutande karaktär.

Kvarteren i området utgörs av en oregelbunden sammansättning av byggnader som 
är omslutande men som genom släpp mellan husen skapar gångstråk och siktlinjer. 
Flera kvarteren bryts upp av gångfartsgator som också fungerar som viktiga samman-       
kopplande länkar och skapar flöden av människor i direkt anslutning till bebyggelsen. 

Genomsläppliga kvarter har visat sig minska känslan av privatisering och förvän-
tas därför stärka den sociala kontakten mellan boende i området. Tanken är att dessa 
kvarter ska fungera som ett levande grannskap som inbjuder till gränsöverskridande 
möten mellan boende.

En kvartersstruktur har eftersträvats som är anpassad till en mänsklig skala vad gäller 
kvartersstorlek, våningshöjder och arkitektur. Det har varit tongivande i forsknings- 
och kunskapsöversikten att småskaliga kvarter ger bäst förutsättningar för en levande 
stad eftersom de ökar möjligheten till att människors vägar korsas, skapar bättre till-
gänglighet och läsbarhet samt har en positiv inverkan på människors sätt att betrakta 
och uppleva sin omgivning (Jacobs 2005, Gehl 2010 & Carmona et al. 2010).

Figur 42. Inzoomning av ett kvarter. Hus av varierande storlek och form har placerats ut i en 

oregelbunden sammansättning. Kvarteret bryts upp av en gångfartsgata där gångtrafikanter 

prioriteras framför cyklister och biltrafik. Öppningar mellan husen gör att ytor upplevs mindre 

privata och uppmanar till ett friare rörelsemönster genom kvarteret.
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Något som också påvisats i forsknings- och kunskapsöversikten är att utformningen av 
gränser är avgörande för stadslivet. I planen för Tullkammarkajen eftersträvas därför en 
konsekvent utformning av mjuka gränser så att människor i högre utsträckning rör sig 
mellan privata och offentliga ytor.

4.5 TRAFIK

Gatorna har visat sig vara en av stadens viktigaste platser där den mest omfattande 
aktiviteten utspelar sig (Jacobs 2010 & Gehl 2010). Trafiken på Tullkammarkajen har 
planerats med gångtrafikanter och cyklister i fokus för att öka attraktiviteten till att gå 
och cykla till och från området samt inom området. Målsättningen är att gestalta säkra 
gaturum som inbjuder boende och besökare till att vistas där. Som påvisades i
forsknings- och kunskapsöversikten kan gator och stråk utformas så att de uppfattas 
som platser för uppehälle och aktivitet snarare än enbart ytor för transporter.

4.5.1 Gatunät  

Gatunätet i planområdet har en tydlig hierarki bestående av tre olika typer av gator, 
från större huvudgator till cykelfartsgator och gångfartsgator. Utöver detta kommer även 
mindre kvartersgator att finnas, dessa är dock inte utritade i planförslaget. 

Infarten till området sker från Stationsgatan och Strandgatan, två tydliga stråk identi-
fierade i fallstudien. Dessa gator kommer tillsammans med en gata längs med Motor- 
halland AB fungera som huvudgator. Huvudgatorna föreslås få en hastighet på 30-40 
km/h vilket innebär att Sationsgatans hastighet sänks. Längs gatorna föreslås trädplan-
teringar samt särskilda gång- och cykelbanor. Med hjälp av den nya bostadsbebyggelse 
längs med Stationsgatan, planteringar på båda sidor om vägen samt den sänka
hastigheten är förhoppningen att gatan inte längre ska upplevas som en barriär. 

Nästa gatunivå utformas som cykelfartsgator där cyklandes framkomlighet och säker-
het prioriteras. På dessa gator bör hastigheten ligga på cirka 20 km/h. Från Stations-
gatan sträcker sig tre cykelfartsgator i riktning mot vattnet. I mitten av området, från 
söder till norr, finns även en gata med denna utformning.  
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Den tredje och minsta gatutypen utformas som gångfartsområden där bilarna istället 
vistas på gångtrafikanternas villkor. Målhastighet här är cirka 5-7 km/h. Genom kvar-
teren från norr till söder sträcker sig två gator av den här typen. Detta möjliggör för 
boende att köra bil fram till sina bostäder samtidigt som gång- och cykeltrafikanter kan 
färdas tryggt. 

Cykel- och gångfartsgatorna är de gatutyper som dominerar i området. På gatorna, 
som ska uppfattas som platser snarare än gator, tillåts alla trafikslag. Då det har visat sig 
att ett integrerat trafiksystem är den bästa utformningen för att uppnå en levande stad 
föreslås denna utformning för dessa gatutyper. Denna utformning har även tillämpats 
på Sluseholmen med mycket gott resultat. Alla gatubredder har utformats i relation till 
byggnadshöjderna för att ge en bra känsla av omslutenhet. Gatubredden motsvar unge-
fär 120-125 % av byggnadshöjden vilket är de mått som förespråkas. För alla gatunivåer 
är cykelparkeringar, gatumöblering och planteringar viktiga inslag. 

4.5.2 Parkering 

Bilparkering sker längs med gator och i parkeringshus, detta för att öka förutsättning-
arna för rörelse på gatorna då personer tar sig till och från bilen. Planen föreslår inga 
parkeringar under jord.  Längs cykel- och gångfartsgatorna kommer parkerings-
möjligheter för bilar att finnas. Cykelfartsgatorna som är rakare i sin utformning föreslås 
få sammanhängande zoner för bilparkering där även träd, möblering och cykelparker-
ing finns. Bilparkeringar längs med gångfartsgatorna får anpassas efter rådande struk-
tur. Planen föreslår ett parkeringshus öster om Stationsgatan, utanför planområdets 
gräns. Med Tullkammarkajens centrala läge samt en närhet till kollektivtrafiken finns 
goda möjligheter att hålla nere parkeringsnormen.   

4.4.3 Kollektivtrafik 

Vid en exploatering i området kommer både behovet och underlaget för en utökning av 
kollektivtrafiken att skapas. Inga bussar förelås gå inne i området utan längs med Sta-
tionsgatan som de gör i dagsläget eftersom avståndet från kajen till Stationsgatan endast 
är 200 meter. För att linjen ska bli attraktiv krävs dock fler avgångar än dagens en till två. 
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4.6 BEBYGGELSE

Inom varje kvarter finns en blandning mellan flerbostadshus och småhus - både fri- 
liggande villor och radhus. Tanken är att upplåtelseformerna på Tullkammarkajen ska 
bestå av både bostadsrätter, hyresrätter och hus med äganderätt. Ett utbud av både olika 
upplåtelseformer och hustyper är inspirerat av Bo01. 
 
Grundtanken med bebyggelsens utformning är att den ska vara visuellt tilltalande för 
gångtrafikanter och cyklister. Storlekar på kvarter och byggnader har skett med hän-
syn till den mänskliga skalan för att skapa rum och platser som inbjuder människor 
till att vilja vistas där. Exploateringen styrs mot högre täthet längs med huvudgator 
och cykelfartsgator där våningsantalen varierar mellan tre till fem våningar. Längs med 
dessa gator placeras byggnaderna ofta i fastighetsgränsen. Inom kvarteren, längs med 
gångfartsgatorna, är byggnaderna två till tre våningar. Dessa byggnader placeras i ett 
mer oregelbundet mönster för att skapa spännande  och intima kvartersrum. Vånings- 
antalet har valts utefter den kontakt som är möjlig med människor på gatan nedanför 
då det har påvisats att när byggnader överstiger fem våningar blir kontakten med gatan 
nedanför obefintlig.

Bebyggelsen har medvetet en svag vridning för att skapa optimala solförhållanden och 
vyer mot vattnet. Längs de östvästliga cykelfartsgatorna skapas det tydligaste siktstråken 

mot vattnet men byggnadernas höjd har även reglerats med hänsyn till detta. Genom 
att låta bebyggelsen vara längre längs med de östvästliga cykel- och gångfartsgatorna 
skapas siktlinjer även genom kvarteren. 

Medan kvartersstrukturen är ordnad och innehåller tydliga visuella axlar skapar
bebyggelsen en oregelbundenhet och variation inom kvarteren. För Tullkammarkajen 
skapas den mest framträdande variationen genom byggnaders volym, placering och 
egenskaper. Varje kvarter har en unik sammansättning av byggnader som skapar olika 
typer av boendemiljöer. Genom att bryta upp huskropparna i smala enheter är förhopp- 
ningen att inga strikta linjer av fasader mot gatan ska upplevas trots att vissa byggnad-
erna ligger i fastighetsgränsen. Detta har påvisats vara viktigt då gångavstånd upplevs 
kortare vilket är stärkande för stadslivet. Gatornas knäckta dragning är ytterligare en 
bidragande faktor till att minska de mentala avstånden i området.

Det har även visat sig vara viktigt att fasader utformas med många entréer, fönster och 
skyltfönster för att relatera till den mänskliga skalan. På Tullkammarkajen bör entréer 
ligga tätt och vara vända mot gatan, både för att skapa liv på gatorna men också för att 
stärka den sociala hållbarheten. På vissa ställen, exempelvis längs med Stationsgatan 
kan entréerna med fördel vara genomgående till innergården. Även balkonger föreslås 
vara vända ut mot gatorna. Inom kvarten och mot gångfartsgatorna föreslås mindre 
uteplatser.
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Figur 45. Sektion genom området.
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Förutom den variation som skapas genom byggnaders oregelbundna sammansättning 
är det även viktigt att skapa en varierande arkitektur då det har en positiv inverkan på 
stadslivet. Detta har eftersträvats i de studerade referensområdena, mest likheter och 
inspiration har hämtats från Bo01.

Resultatet av fallstudien visade på ett antal byggnader och en byggnadskran som bev-
arats i planförslaget. Dessa byggnadsverk är viktiga landmärken för Tullkammarkajen 
och bidrar till ett identitetsskapande också i den nya stadsdelen. Ingen ny bebyggelse 
föreslås inom Stationsparken som skyddas av riksintresse för kulturmiljövård.
 
Som påvisats i fallstudien utgör hamnverksamheten en risk/hot i området då verksam-
heten kan utgöra ett störande inslag i ett framtida bostadsområde. Denna problematik 
hanteras i planförslaget genom att föreslå en ny offentlig byggnad i det område som 
gränsar till hamnen. En målpunkt i områdets södra del kan dessutom bidra till att 
rörelse och stadsliv även uppstår i utkanten av området. Kanske ett nytt kulturhus? En 
plats för musikverksamhet och events? Sport? Ett museum?

Bebyggelsen måste förhålla sig till de risker som finns både i form av översvämning och 
buller. Enligt beräkningar bör en plushöjd på 3,5 meter för färdigt golv vara tillräckligt 
fram till år 2100 för att undvika att bostäder påverkas av vattennivåförändringar. Den 
nya bebyggelsen bör uppfylla dessa rekommendationer. I uppsatsens sektioner har det-
ta redovisats genom en svart markering som visar nivån för färdigt golv för bostäder. I 
de byggnader där funktionsblandning föreslås hamnar nivån för färdigt golv i samma 
nivå som gatan.

Planområdet antas idag vara utsatt för buller från främst Stationsgatan, järnvägen samt 
hamnen. Ny bebyggelse i planförslaget för Tullkammarkajen bör således beaktas så att 
riktvärdena så långt det är möjligt ej överskrids.
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4.7 FUNKTIONER

Det har påvisats att funktionsblandning som planeringsmodell är av stor betydelse för 
att skapa en levande och välbefolkad stadsdel. Synsättet delas av samtliga författare och 
återfinns även inom studerade referensområden. En blandning av funktioner med-
för att människor vistas i området vid olika tidpunkter vilket bidrar till en närvaro             
under större delar av dygnet än i exempelvis renodlade bostadsområden. Då syftet är 
att utveckla Tullkammarkajen till en levande stadsdel har en inriktning mot funktions- 
blandning tillämpats i planförslaget.

På Tullkammarkajen ska det finnas förutsättningar för en variation av bostäder, han-
del, kontor och andra verksamheter. Huvudsakligen kommer inslaget av bostäder att 
vara mest framträdande men förhoppningen är att området på lång sikt ska kunna er-
bjuda en blandning av funktioner. För att funktioner så som handel och restaurang-
er ska kunna etableras krävs ett befolkningsunderlag som i första hand måste generas 

från bostäder och arbetsplatser. Med funktioner så som restauranger och caféer skapas 
förutsättningar för att utomstående personer även kommer vilja besöka Tullkammar- 
kajen, vilket i sin tur är grundläggande för stadslivet.

Forsknings- och kunskapsöversikten visade att funktionsblandning inom samma bygg-
nad är fördelaktigt. Vidare bör funktioner lokaliseras i anslutning till offentliga platser 
och längs viktiga stråk. Planförslaget föreslår därför en kombination av flera funktion-
er inom samma byggnad i strategiska lägen. Handel och andra verksamheter så som 
restauranger och caféer föreslås till en början i bottenplan i byggnader längs kajprome-
naden. Likt Aker Brygge är dock ambitionen att en jämn fördelning av funktioner över 
hela området ska kunna åstadkommas. Det blir därför viktigt att bebyggelsen på många 
ställen apassas och kan förvandlas i takt med ett växande behov. Förutom kajprome-
naden föreslås en blandning av funktioner längs med Stationsgatan och i kvarterens 
gatuhörn. Kontor kan med fördel placeras i flera våningar med bostäder ovanför.
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Figur 46. Diagram som visar de byggnader där funktionsblandning föreslås. Funktioner så som 

kontor, handel och verksamheter placeras främst på bottenplan i bostadshusen men kan även 

förekomma i flera våningar.
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4.8 OFFENTLIGA PLATSER & STRÅK 

Att skapa offentliga platser med god utformning har visat sig vara betydelsefullt både 
för att uppnå en levande stad och för att skapa attraktiva vattenfronter. Om utformnin-
gen är av god kvalitet skapas förutsättningar för att sociala aktiviteter inträffar i det 
offentliga. Fallstudien visade att en omvandling av området innebär att en viktig offen-
tlig plats i form av Marknadsplatsen försvinner. Ambitionen är att skapa nya offentliga 
platser som leder till en mer frekvent användning av Tullkammarkajen vilket innebär 
större flöden av människor och därmed ökade förutsättningar för en levande stad.

Offentliga platser i området utgörs av kajpromenaden, torget och gästhamnen samt 
parker och grönområden. Som påvisats tidigare ska även gator betraktas som viktiga 
platser i området (se rubrik 4.4). Alla platser och stråk förses med installationer i form 
av sittplatser och trädplanteringar eftersom sådana inslag visat sig vara avgörande för 
människors lust att vistas och uppehålla sig i det offentliga rummet.

4.8.1 Vattenkontakt

Det har varit tydligt inom studerade referensområden samt studerade trender inom 
vattenfrontsprojekt att kopplingar till vattnet bör stärkas och att vattnet kan tillföra en 
extra dimension som ett ”blått offentligt rum” vilket har beaktats i planförslaget.

Tullkammarkajen har genom sitt vattennära läge goda förutsättningar för att skapa 
offentliga platser med vattenkontakt. Områdets viktigaste platser har därför placerats 
vid vattnet eftersom dessa då också är väl synliga för omgivningen. 

4.8.2 Kajpromenaden, torget & gästhamnen

I planen för Tullkammarkajen har en kajpromenad utformats som stadsdelens kanske 
viktigaste offentliga mötesplats och målpunkt. Promenaden sträcker sig längs hela
vattenlinjen och integrerar den nya stadsdelen med centrum norrifrån. Som lyfts
tidigare är det av stor vikt att offentliga platser är väl synliga för att de ska brukas vilket 

talar positivt för en kajpromenad då denna är synlig från både centrum och motsatt 
sida Nissan. Invid promenaden och centralt i området har ett torg utformats som en 
sammankopplande länk av kajpromenaden och anslutande stråk. Till promenaden an-
sluter sig också en föreslagen gångbro över till andra sidan av Nissan. Syftet med bron är 
att minska Nissans barriäreffekt och skapa en bättre koppling till bebyggelsen på andra
sidan. Gångbron utgör också en alternativ väg till centrum för gång- och cykel-   
trafikanter.

Kajpromenaden är den tydligaste kopplingen till och från området. Som fallstudien 
visat tar detta stråk idag slut i övergången till planområdet varpå rörelsen i området 
minskade. Förhoppningen är att kajpromenaden ska bli en mötesplats som används 
frekvent av både boende, arbetande och besökare. Kajpromenaderna i både Aker 
Brygge och Bo01 har inspirerat till planförslaget genom sina sätt att hantera vatten-             
kopplingen med bryggor och sittplatser.

Vid brofästet har vattnet dragits in och format ett större sittlandskap i form av ett 
trädäck där vattenkontakten är extra påtaglig. Sittlandskapet bryter upp strandprom-
enaden vilket påvisats vara positivt i forsknings- och kunskaps.översikten. Tanken 
med sittlandskapet är att det ska inspirera till aktivitet och göra kajpromenaden mer 
intressant att besöka och färdas igenom.

Planen förslår även en ny gästhamn för att samla båttrafiken i området till ett och
samma ställe. Detta förväntas leda till en ökad koncentration av människor vid kaj-
promenaden vilket är stärkande för stadslivet.
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4.8.3 Grönstruktur

I anslutning till kajpromenaden i områdets södra del föreslås en större grönyta som 
plats för rekreation, lek och aktivitet. Denna grönyta binder ihop kajpromenaden med 
stråken och bebyggelsen. Förhoppningen är att ytan ska vara en målpunkt i området 
och genom sitt exponerande läge vid Nissan locka människor till Tullkammarkajen.
Planförslaget föreslår även ett vidsträckt grönstråk som korsar området. Stråket blir en 
alternativ grön väg för gångtrafikanter och förses med trädplanteringar och ett mindre 
vattendrag för hantering av dagvatten. Längs dagvattenkanalen kan en mer intim miljö 
skapas som ett komplement till kajpromenadens öppna stråk. Tanken är att stråket ska 
uppmana till möten och aktivitet mellan människor i en grön miljö.  

Som tidigare nämnts föreslås ingen ny bebyggelse inom det riksintresseområde som 
berör Stationsparken. Det är dock viktigt att parken, som kan väntas få fler besökare, 
håller samma goda kvalitet som övriga offentliga platser i området. För att öka rörelsen 
i parken samt skapa en god koppling till centralstationen föreslås ett tydligt stråk i en 
diagonal genom parken, från kajpromenaden till centralstationen. 
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FÅGELPERSPEK TIV

Figur 47. Fågelperspektiv  från väster.



Etapp 1
Den första etappen avser en del av kvarteren längs vattnet samt kajpromenaden, torget, 
gästhamnen och gångbron. Detta för att säkerställa att viktiga offentliga platser byggs 
ut tidigt och på så sätt inbjuder invånare och besökare att vistas i området. Detta går i 
linje med den vattenfrontstrend som påvisades i forsknings- och kunskapsöversikten 
om att färdigställa offentliga platser i ett tidigt skede (se rubrik 2.2.1).

Etapp 2
Den andra etappen innefattar de två kvarteren närmast Stationsparken. Dessa kvarter 
är viktiga för att integrera området med staden norrifrån.

Etapp 3
I den tredje etappen ingår de två kvarteren som angränsar till etapp 2.

Etapp 4
Den fjärde etappen avslutar utbyggnaden av området i söder där de sista kvarteren
färdigställs tillsammans med den föreslagna publika byggnaden.

ETAPP 1

ETAPP 2

ETAPP 4

ETAPP 3
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Figur 48. Föreslagen etappindelning för Tullkammarkajen.

4.9 ETAPPINDELNING

Arbetet med en utbyggnad av Tullkammarkajen har delats upp i fyra etapper.
Etappernas indelning framgår av bilden nedan.
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Figur 49. Inspirationsbilder (Gehl Architects 2014), (The planner 2014), (Henning Thomsen 2014), (Jorchr 2008), 

(André Vaxelaire u.å), (Tomas Ottosson u.å), (Schwedentripps u.å), (Jsdo1980 u.å), (archdaily 2013).

4.10 GESTALTNINGSFÖRSLAG

Gestaltningsinspiration för utformning av byggnader och utvändig miljö på Tullkammarkajen.



5. SLUTSATSER & SLUTDISKUSSION



Detta kapitel avser inledningsvis att lyfta fram de övergripande slutsatser som kan dras 
av uppsatsen genom att återkoppla till syfte och problemställning. Vidare besvaras upp- 
satsens frågeställningar med stöd i forsknings- och kunskapsöversikten, fallstudien och 
planförslaget. Kapitlet innehåller även en gemensam diskussion där författarna kom-
menterar uppsatsens slutsatser och resultat. Avslutningsvis ges förslag till vidare studier 
inom ämnet.

5.1 SLUTSATS & SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån forsknings- och kunskapsöversikten samt fallstudien har uppsatsens syfte varit 
att i ett planförslag visa på hur den fysiska miljön kan utformas för att utveckla Tullkam-
markajen från hamn- och verksamhetsområde till en levande och integrerad stadsdel 
vid vattnet. 

Uppsatsen har uppfyllt syftet genom att ta fram utformningsprinciper för den fysis-
ka miljön. Detta har gjorts utifrån en forsknings- och kunskapsöversikt som kopplats 
till de teoretiska utgångspunkterna “levande stad” och “vattenfrontsprojekt”. Utformn-
ingsprinciperna har redovisats i text och med illustrationsbilder som på en detaljerad 
nivå visar förslag till en fysisk utformning med goda förutsättningar för en levande och 
integrerad stadsdel vid vattnet. I problemställningen lyftes ett behov av fler bostäder, 
en ytineffektiv markanvändning, låg aktivitet/brist på stadsliv och att dagens använd-
ning inte ligger i linje med förtätningsidealet. Planförslaget, som innebär cirka 800 nya 
bostäder, skulle innebära en lösning på flera av dessa problem. 

Uppsatsen har även uppfyllt syftet genom att i en fallstudie lyfta fram planerings-
förutsättningar för Tullkammarkajen. En slutsats som kan dras är att det genom fysisk 
utformning är möjligt att uppnå levande städer och stadsdelar och att Tullkammarkajen 
har potential att utvecklas i den riktningen. Ytterligare en slutsats som kan dras är att 
området genom sin nya användning inte skulle upplevas som en avslutning på centrum 
utan ha goda chanser att integreras med staden. 

Planförslaget visar en tänkbar utformning för hur Tullkammarkajen kan utvecklas till 
en integrerad stadsdel vid vattnet med goda förutsättningar för stadsliv. Om planen i 
verkligheten resulterar i en levande stadsdel går dock inte att svara på eftersom förslaget 
inte genomförs och utvärderas.

Nedan kommer frågeställningarna att besvaras var för sig.

1. På vilket sätt kan Tullkammarkajen utvecklas till en levande och integrerad 
stadsdel, med utgångspunkt i valda teorier?

Uppsatsen har redogjort för ett antal utformningsprinciper som enligt forsknings- och 
kunskapsöversikten ökar förutsättningarna för att skapa en levande stadsdel. Om des-
sa principer tillämpas bör Tullkammarkajen kunna utvecklas till en ny stadsdel med 
potential för stadsliv. Det redovisade planförslaget skapar också förutsättningar för att 
området blir mer integrerat med staden. Tullkammarkajen har som påvisats ett strate-
giskt läge i Halmstads innerstad med en närhet till stadens centrala delar och central- 
stationen samt resecentrum. Förutsättningarna för att bättre integrera området med 
staden har i uppsatsen bedömts som goda. Det centrala läget löser dock inte hela frågan 
utan åtgärder krävs för att Tullkammarkajen ska integreras.

Det har tydliggjorts under uppsatsens gång genom forsknings- och kunskapsöversikten 
att stadsliv är något som uppstår genom mänsklig aktivitet. För att Tullkammarkajen ska 
utvecklas till en stadsdel som ger förutsättningar för stadsliv krävs en fysisk utformning 
som strävar efter att främja den sociala aktiviteten mellan människor. En utveckling av 
området måste ha utgångspunkt i människan och gestalta miljöer som är anpassade till 
och erbjuder vad människor efterfrågar. Genom att förhålla sig till en mänsklig skala 
kan flödet av människor i området öka vilket i sin tur ökar förutsättningarna för 
stadsliv.
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Planförslagets småskaliga struktur är ett viktigt led i arbetet med den mänskliga skalan.
Den föreslagna bebyggelseutformningen med en variation av hus skapar en bra översikt 
i området vilket påvisats vara attraktivt för gångtrafikanter och därmed för stadslivet. 
Genom de föreslagna uppbrutna kvarteren skapas dessutom fler alternativa gångvägar 
som tillåter människors vägar att sammanstråla mer frekvent. Ett våningsantal mellan 
två till fem våningar gynnar också områdets utformning i förhållande till den mänskliga 
skalan samtidigt som boende på de översta våningarna kan ta del av stadslivet nedanför.

En annan förutsättning för stadslivet har påvisats vara tillgången till och utformningen 
av offentliga platser. Det är i det offentliga rummet som människor sammanstrålar med 
varandra varpå dessa platser ställer högst krav på god utformning. Om målsättningen 
är att skapa levande stadsdelar måste gator, torg och stråk värderas högre än enskilda 
byggnader. Genom att även tillämpa synsättet ”gator som platser” kan gator utformas 
för att skapa möjligheter till social aktivitet och därmed stadsliv. En slutsats som kan 
dras är att utformningen av offentliga platser har stor påverkan på hur människor bru-
kar dessa och därmed på möjligheten att generera stadsliv.

För Tullkammarkajen föreslås flertalet offentliga platser av varierande karaktär som är 
sammankopplade med varandra. Bland dessa framstår kajpromenaden med tillhörande 
torg, gästhamn och den nya gångbron som de enskilt viktigaste platserna. Detta efter-
som dessa platser är väl synliga från stadens centrum och på så vis bedöms locka stora 
flöden av människor och således generera liv i området. Kajpromenaden och gångbron 
är även ett viktigt inslag för att Tullkammarkajen ska bli mer integrerat med centrum 
och omkringliggande stadsdelar på båda sidor av Nissan. Den föreslagna bebyggelsen 
är i sig också en del i att området ska integreras med staden. Den stadsmässiga
rutnätsstrukturen samspelar bättre med omgivningen och har betydligt fler likheter 
med stadsbilden än dagens användning. 

Det har även påvisats att mjuka gränser mellan privata och offentliga ytor skapar bättre 
förutsättningar för människor att friare röra sig i staden och framförallt förflytta sig 
ut i det offentliga. Genomgående i planförslaget har strävats efter att låta privata och 
offentliga ytor ha mjuka gränser mellan sig vilket förväntas leda till ökat stadsliv i det 
offentliga rummet.

Genom att arbeta med funktionsblandning förväntas området skapa ökade förutsätt- 
ningar för stadsliv. Det har påvisats att funktionsblandning inom både stadsdelar och 
byggnader möjliggör för att sammanföra människor vid olika tidpunkter under fler av
dygnets timmar. Planen för Tullkammarkajen föreslår funktioner i främst bottenplan i 
anslutning till de gator och platser där flödet av människor beräknas vara stort eftersom 
funktionerna då berikar aktiviteten i det offentliga mer.

Avslutningsvis har trafiken visat sig ha stor påverkan på stadslivet. På Tullkammarkajen 
har därför föreslagits ett integrerat trafiksystem där alla trafikslag färdas på gemensam-
ma ytor i en tydlig gatuhierarki. Gator har utformats med prioritet på gångtrafikanter 
och cyklister eftersom det visat sig skapa ökad attraktivitet till den typen av färdmedel 
samtidigt som trafiksäkerheten blir högre och livet på gatorna stärks. Planförslaget för 
Tullkammarkajen skapar därför förutsättningar för ökade flöden av människor på ga-
torna så att dessa kan upplevas som vilket har påvisats vara stärkande för stadslivet.
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2. I moderna vattenfrontsprojekt, vilka trender går att se? Vilka av dessa kan 
appliceras på fallet Tullkammarkajen och hur ser förutsättningarna ut för
detta?

Forsknings- och kunskapsöversikten visade på flera trender som är vanligt förekom-
mande i planeringen av vattenfronter (se rubrik 2.2.1). Trenderna kan härledas till vat-
tenfronter i Nordsjöområdet, något som vara lämpligt för uppsatsen då vattenfronts- 
projekt i exempelvis Asien och Sydamerika skiljer sig väsentligt åt.
 
De trender som har kunnat appliceras på Tullkammarkajen har styrts utifrån uppsats-
ens syfte samt platsens planeringsförutsättningar. Då syftet bland annat varit att ta fram 
ett planförslag har endast de trender som behandlar den fysiska utformningen varit 
möjliga att redovisa i planen. Dessa trender har dessutom varit genomförbara med tan-
ke på platsens förutsättningar.

Trender som har applicerats i planförslaget för Tullkammarkajen behandlar: stadens 
utveckling, offentliga platser, vattnet som offentligt rum, privat/offentligt och kultur-    
historia. De platsspecifika egenskaperna på Tullkammarkajen har dock påverkat på 
vilket sätt trenderna har kunnat appliceras.
 
För att stadsdelen ska bli en utvidgning av staden är funktionsblandning, en medelhög 
täthet av hus samt varierande upplåtelseformer av bostäder signifikativa inslag. Till
detta hör att den nya stadsdelen ska gynna hela stadens utveckling och höja dess status.
Då området ligger centralt i staden finns goda chanser att en hög grad av funktions-
blandning kan skapas tack vare ett brett befolkningsunderlag. Funktioner i form av 
arbetsplatser gynnas dessutom då det finns goda pendlingsmöjligheter med både buss 
och tåg till och från området. Att skapa en medelhög täthet av hus och varierande
upplåtelseformer visade sig också vara genomförbart i en hög grad då det inte fanns 
några direkta hinder för detta.

Vikten av att skapa offentliga platser som rum för sociala aktiviteter är en annan trend.
Vattnet inkluderas även ofta som ett offentligt rum, ett ”blått rum”. Inom planområdet 
finns goda möjligheter att arbeta med vattenkontakten då hela områdets långsida möter 
vattnet. Kajpromenaden, torget och gästhamnen är alla förslag på ”blå rum”.

Ytterligare en trend som har applicerats handlar om en strävan efter att sudda ut 
gränserna mellan det privata och offentliga. Riksintresset för friluftsliv omfattar cirka 
100 meter från Nissan varpå det har varit extra motiverat att applicera denna trend för 
att människor ska känna att de kan röra sig fritt i området.
 
Slutligen är ett återkommande inslag att värna om det kulturhistoriskt värdefulla i ett 
område genom att bevara äldre byggnadsverk och installationer. Planförslaget föreslår 
att ett antal byggnader samt en byggnadskran bevaras i området. Planen medför dock 
att många byggnader rivs för att möjliggöra för andra utformningsprinciper som forsk-
nings- och kunskapsöversikten givit. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de trender som behandlar den fysiska utformningen 
har varit möjliga att applicera i planförslaget för Tullkammarkajen. Platsens
förutsättningar har dock påverkat hur trenderna har visat sig i planen.
 
3. Vilka planeringsförutsättningar är viktiga att ta med sig in i ett planförslag         
för Tullkammarkajen?
Genom fallstudien grundad på fallet Tullkammarkajen framkom många planerings-
förutsättningar som har varit en viktig del i arbetet med planförslaget. Fallstudien gav 
författarna en fördjupad kännedom och kunskap om platsen på flera olika plan, vissa 
förutsättningar bedömdes dock vara extra viktiga att ta med in i planförslaget.

Genom SWOT-analysen (se rubrik 3.8) identifierades de viktigaste förutsättningar som 
visade sig handla om planområdet i stort och sådana som antas påverka området även 
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i framtiden. Förutsättningar som kan knytas till dagens funktion i form av ett verksam-
hetsområde bedömdes inte vara lika viktiga att beakta då området i framtiden
kommer ha helt andra funktioner. Ytterliga ett antal förutsättningar som inte passade in 
i SWOT-analysen adderades då de var viktiga att ta vidare in i arbetet med planförslaget.

Först och främst visade fallstudien att det fanns goda möjligheter att applicera många 
av de utformningsprinciper som forsknings- och kunskapsöversikten givit. Att skapa 
en rutnätsplan med ett nytt trafiksystem och flera offentliga platser kräver att stora ytor 
finns att tillgå, vilket det visade sig göra. 

För att Tullkammarkajen ska kunna utvecklas till en integrerad stadsdel handlade
viktiga planeringsförutsättningar om identifierade gator och stråk samt planområdets
omgivning. Barriärer i form av Nissan och Stationsgatan samt buller från hamnen, 
vägar och järnväg visade sig vara förutsättningar som kan komma att påverka området 
i framtiden. Slutligen utgjorde riksintressena för både kulturmiljövård och friluftsliv 
samt identifierade mötesplatser viktiga förutsättningar.
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5.2 SLUTDISKUSSION

Att skapa levande städer och stadsdelar har påvisats vara något många kommuner    
strävar efter. Denna uppsats har visat att det genom fysisk utformning går att förbättra 
förutsättningarna för att stadsliv ska uppstå. Den föreslagna planen för Tullkammar- 
kajen medför inte automatiskt att resultatet blir en levande stadsdel, men förutsättning-
arna bedöms ändå finnas för att Tullkammarkajen ska utvecklas till en levande vatten-
front. De framtagna utformningsprinciperna innebär en viss livsstil och ställer krav 
på acceptans hos både boende och arbetande i området. Vi anser dock att samhälls- 
planeringen har ett viktigt uppdrag i att ligga steget före då det kan vara näst intill  
omöjligt att planering och rådande livsstilar följs åt i tid.

I planen har föreslagits 800 nya bostäder bostäder vilket är fler jämfört med Halmstads 
kommuns förslag på 600 bostäder. Kommunen har dock inte gjort något ställnings-    
tagande kring vilken del av Tullkammarkajen man avser planlägga, vilka övriga
funktioner som föreslås eller vilket exploateringstal som eftersträvas. Att jämföra plan-
förslaget med kommunens visioner vore därför inte rättvist. Något som kan diskuteras 
är att en tredjedel av bruttoarean i planförslaget föreslås för kontor, handel och verk-
samheter. Detta innebär en betydligt mer offensiv funktionsblandning än vad som är 
fallet för stadsdelarna Nissastrand och Söderkaj. Det kan dock hävdas att den föresla-
gna funktionsblandningen är motiverad av flera skäl. Dels beroende på synnerligen 
goda kopplingar till tåg och regionbussar samt att det inom och runt området finns flera 
verksamheter i dagsläget. Som påvisats i uppsatsen krävs en omfattande blandning av 
funktioner för att skapa stadsliv vilket varit det huvudsakliga målet i planförslaget. Om 
exempelvis hög avkastning på mark hade varit uppsatsens syfte hade resultatet med stor 
sannolikhet blivit ett annat.

Planförslaget har också en tydlig inriktning mot småskalighet och har getts ett relativt 
lågt exploateringstal (1,1). Detta väcker konflikten mellan mänsklig skala och ekonomi, 
finns det en ekonomisk bärkraft i den föreslagna planen? Samtidens kommuner är en 

obefintlig aktör på byggmarknaden samtidigt som det med enkelhet kan konstateras 
att ingen bygger utan vinst. Det är troligt att kommunen vid en detaljplanering kom-
mer att ställas inför en avvägning mellan att tillåta hög exploatering för att tillgodose 
byggbolagens intressen alternativt att begränsa exploateringen för att tillgodose andra 
intressen. Förhoppningsvis stadsliv. En tänkbar slutsats är att det från kommunens sida 
krävs både tydliga visioner, skicklig kommunikation och god kunskap om målet är att 
bygga en levande stadsdel vid Nissan. Det är trots allt kommunerna genom planmono-
polet som har det sista ordet. 

Att bygga i ett vattennära läge för med sig både för- och nackdelar. Samtidigt som fina 
vyer och bostadsmiljöer kan skapas måste vindförhållanden och havsnivåhöjningar 
beaktas. Vi gick in i arbetet med en tro om att planläggningen både kunde och borde se 
ut på ett visst sätt om området var en så kallad vattenfront. Det enda unika som tren-
derna i vattenfrontsprojekten egentligen gav uppsatsen var vikten av att planera “blå 
offentliga rum”. Resterande trender för den fysiska utformningen återfanns i övrig       
litteratur som inte behandlade vattenfrontsprojekt. Att alla referensområden var vatten-
frontsprojekt visade sig då inte heller vara så viktigt som vi först trodde. Under arbetets 
gång upptäcktes projektet Vallastaden i Linköping som är plats för bomässan 2017.   
Projektet har den sociala hållbarheten i fokus men i programbeskrivningen föreslås 
även att Vallastaden blir en “blandad och levande stadsdel i Linköping” (Linköping 
2012). Planerna för Vallastaden visade sig stämma väl överens med uppsatsens lista 
över utformningsprinciper varpå det blev extra intressant att studera detta projekt. Det 
kan alltså konstateras att uppsatsens inriktning på vattenfrontsprojekt inte gav plan-
förslaget för Tullkammarkajen så många idéer som väntat.

Intressant var däremot hur vattenfrontsprojekt i ett globalt perspektiv tenderar att skilja 
sig åt i olika delar av världen. I västländerna planeras vattenfronterna med invånarna i 
fokus och med målet att tillgodose det allmänna intresset, till skillnad från exempelvis     
Sydamerika där internationella företag ofta har stor inverkan på planeringen. I väst 
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finns en tydlig trend i att stadens invånare förväntar sig att nya stadsdelar tillgänglig-
görs för allmänheten. Här kan en viktig slutsats dras att när människorna förväntas få 
stå i fokus skapas, som uppsatsen visat, också de grundläggande förutsättningarna för 
att generera levande stadsdelar.

För att skapa levande städer är inte den fysiska utformningen det enda som behöver 
beaktas. Något som vi dock anser är viktigt är att planeringen kan gynnas av att ha 
några fasta punkter att förhålla sig till, vilket vi upplevde då vi utformade planförslaget. 
Istället för att utforma städer med “känsla” kan det vara behagligt att luta sig mot något, 
både för sin egen skull men även för att kunna motivera sin val för arbetskamrater, 
medborgare, politiker och allmänheten i stort. Listan över utformningsprinciper som 
är en del av uppsatsen ska inte ses som en komplett checklista då den bygger på ett 
urval av litteratur. Om den kvalitativa innehållsanalysen hade byggt på fler källor hade 
troligen en annan, och kanske mer utförlig och uttömmande lista kunnat skapas. Men 
att finna en komplett lista över utformningsprinciper anser inte vi är något som är
särskilt lämpligt att eftersträva eller ens möjligt att uppnå. Det skulle också vara riskfyllt 
för arkitekturdebatten och det kritiska förhållningssättet om alla arkitekter och
planerare plötsligt var överens om den rätta vägen att gå. För att citera den svenska 
stadsbyggnadsdebattören Johan Rådberg (2014) ur sin bok Stadsplanekonstens
irrvägar: “Det är när alla är överens som det går åt helvete”.

5.3 VIDARE STUDIER

Begreppet “levande stad” föreslås vara ämne för fortsatta studier där det litterära urvalet 
förslagsvis kan vara större. En uppföljning kan också göras som mer ingående studerar 
den fysiska utformningens påverkan på människors aktivitet i det offentliga rummet.

En vidare fördjupning föreslås även gälla hur svenska kommuner hanterar konflikten 
mellan att tillgodose olika byggaktörers intressen samtidigt som uppsatta visioner ska 
få tillåtas stå i fokus och efterlevas i planeringen. Hur kan småskaliga planeringsprojekt 
genomföras ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv?
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