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Sammanfattning
Som trafikant får man många gånger sitt första – och kanske 
enda – intryck av en stad vid förbifartens trafikplatser. Här 
återfinns ofta brytpunkter både för körmönster och stads-
mönster. Vid trafikplatsen ändras förutsättningarna för bilister-
na och deras upplevelse av trafikmiljön och här delar förbifar-
ten stadsbygd från landsbygd. 

Detta arbete handlar om hur man kan förbättra intrycket av 
en stads entré genom fysiska gestaltningsåtgärder. Arbetet 
syftar till att skapa en metod för att tydliggöra färden till tra-
fikplatsen och vidare in mot staden och göra den till en regis-
serad resa genom rum. Genom att skapa en styrd sekvens av 
rum och brytpunkter underlättas förändringen av trafikantens 
rumsliga närvaro och intrycket av stadens entré stärks. 

Arbetet utgörs av en analys av planeringsförutsättningarna 
kring Andersbergs trafikplats i Halmstad, en teoridel som ger 
en bakgrund till arbetets gestaltningsstrategi samt en del med 
ett planförslag för området runt Andersbergs trafikplats. 

För att klargöra arbetets syfte genom hela rapporten åter-
kopplas varje gestaltningsdel till begreppet resupplevelse, 
vilket innefattar förståelse och identitet, orienterbarhet samt 
rytm och variation.
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LäsanvisningArbetet är indelat i fyra delar: inledning, förutsättningar, teori och förslag.I inledningen redogör jag för arbetets 
bakgrund och syfte, vilka metoder jag använt mig av och vilken inriktning arbetet har. Inledningen ger även en liten bak-
grund till arbetets praktiska del.I kapitlet förutsättningar beskriver jag de premisser jag har att utgå ifrån vid planering av 
områdena kring Andersbergs trafikplats. I avsnittet ”förändringsområden” gör jag även en egen principiell avgränsning av 
områdets framtida utveckling, vilken bryts ner ytterligare i arbetets förslagsdel. Kapitlet avslutas med en SWOT-analys som 
jag använt som ett arbetsredskap för att identifiera områdets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Alla frågeställningar 
som urskiljs i SWOT-analysen behandlas inte i mitt gestaltningsförslag, jag har dock markerat de frågor som jag anser vara 
viktigast och som jag tar med mig i den vidare planeringen av området.Arbetets teoridel ger en mer abstrakt bakgrund till 
arbetets gestaltningsstrategi. Främst behandlas begreppen rum, hastighet och resupplevelse. I kapitlet förslag tillämpar 
jag teorikapitlets gestaltningsverktyg i min planering av områdena kring Andersbergs trafikplats i Halmstad. Jag har delat 
upp förändringsområdet i tre delar: mötet från norr, mötet från söder samt Laholmsvägen. Under varje delområde redogör 
jag för hur mina planeringsförslag återkopplar till arbetets syfte – en god resupplevelse. De tre delområdena är uppdelade 
i avsnitt som jag kallar sekvenser och brytpunkter. Jag beskriver de föreslagna gestaltningsåtgärderna för varje sekvens 
och brytpunkt och redogör för vilka gestaltningsmetoder jag använt mig av. Bakgrund Brytpunkter och entréer Områ-
dena kring motorvägars trafikplatser är verkliga brytpunkter. Här ska motorvägens hastighet och framkomlighetsbaserade 
transportrum omvandlas till stadstrafikens långsammare rytm och interagerande gaturum. Trafikanter som vant sig vid 
hög hastighet och storskaliga trafikmiljöer måste tvärt byta beteende och samspela med staden istället för att transpor-
tera sig i en ensam bubbla på motorvägen.  Trafikplatser betyder ofta även en brytpunkt för staden; innanför förbifarten 
ligger stadsbygden, på andra sidan landsbygd. Områden som de kring en trafikplats - platser som varken är stad eller land 
– består ofta av otydliga rum som är svåra att definiera. Dessa gränsland mellan stad, land och trafik har också nästan alltid 
inneboende hindrande förutsättningar som gör att de blir klämda i planeringen och därför lämnade utan en genomtänkt 
planering.  Alla städer borde måna om att utforma sina entréer med större omtanke. Periferierna utmed motorvägar är ofta 
platsen där trafikanten får sitt första – och kanske enda – intryck av en stad. Att gestalta stadens infart med omsorg är att ge 
staden en identitet och ett vackert ansikte mot omvärlden.  För att underlätta förändringen av trafikantens rumsliga närvaro 
och stärka hans eller hennes intryck av stadens entré, måste färden till trafikplatsen och vidare in mot staden tydliggöras 
– bli en regisserad resa av rum. Syfte Mitt syfte är att skapa en god resupplevelse - det vill säga identitet, orienterbarhet samt 
rytm och variation – utmed en stads förbifart och infart. Entrén ska tydliggöras och utgöra en logisk övergång från väg till 
gata samt underlätta ett anpassat körsätt. Jag strävar efter att integrera väg- och stadsplanering och använda gestaltningen 
av trafikplatsens omgivningar som ett medel för att åstadkomma en ökad stadsmässighet i stadens utkant. Vägmiljön ska 
bli en framsida – inte baksida. Metod Min metod är att skapa rum i en styrd följd av sekvenser och brytpunkter. För att forma 
rum använder jag mig av en uppsättning rumsbildande verktyg – landskaps,- trafik- och byggnadselement som på ett eller 
annat sätt skapar, delar eller förändrar skalan eller formen på rum.Inriktning Arbetets teoridel strävar efter att skapa generel-
la gestaltnings¬metoder som ska vara ¬möjliga att använda i all gestaltning av trafikrum. Arbetets planförslag, som består 
i omgestaltning av Anders¬bergs trafikplats i Halmstad, har ett mer platsbundet angrepps¬sätt. Fortfarande har jag dock 
försökt hålla gestaltnings¬idéerna på en så allmängiltig nivå att de – sammansatta eller var för sig - skulle gå att använda 
vid utformningen av andra städers infarter.  Praktisk del Den praktiska gestaltningsdelen av mitt examensarbete tillämpar 1inledning
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Läsanvisning
Arbetet är indelat i fyra delar: inledning, förutsättningar, teori och 
förslag.

I inledningen redogör jag för arbetets bakgrund och syfte, vilka 
metoder jag använt mig av och vilken inriktning arbetet har. Inled-
ningen ger även en liten bakgrund till arbetets praktiska del.

I kapitlet förutsättningar beskriver jag de premisser jag har att 
utgå ifrån vid planering av områdena kring Andersbergs trafikplats. 
I avsnittet ”förändringsområden” gör jag även en egen principiell 
avgränsning av områdets framtida utveckling, vilken bryts ner ytter-
ligare i arbetets förslagsdel. Kapitlet avslutas med en SWOT-analys 
som jag använt som ett arbetsredskap för att identifiera områdets 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Alla frågeställningar som ur-
skiljs i SWOT-analysen behandlas inte i mitt gestaltningsförslag. Jag 
har dock markerat de frågor som jag anser vara viktigast och som 
jag tar med mig i den vidare planeringen av området.

Arbetets teoridel ger en mer abstrakt bakgrund till arbetets ge-
staltningsstrategi. Främst behandlas begreppen rum, hastighet och 
resupplevelse. 

I kapitlet förslag tillämpar jag teorikapitlets gestaltningsverktyg i 
min planering av områdena kring Andersbergs trafikplats i Halm-
stad. Jag har delat upp förändringsområdet i tre delar: mötet från 
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norr, mötet från söder samt Laholmsvägen. Under varje delområde 
redogör jag för hur mina planeringsförslag återkopplar till arbetets 
syfte – en god resupplevelse. 

De tre delområdena är uppdelade i avsnitt som jag kallar sekvenser 
och brytpunkter. Jag beskriver de föreslagna gestaltningsåtgärderna 
för varje sekvens och brytpunkt och redogör för vilka gestaltnings-
metoder jag använt mig av.

förutsättningar teoriinledning förslag
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Bakgrund
Brytpunkter och entréer
Områdena kring motorvägars trafikplatser är verkliga brytpunkter. Här ska 
motorvägens hastighet och framkomlighetsbaserade transportrum om-
vandlas till stadstrafikens långsammare rytm och interagerande gaturum. 
Trafikanter som vant sig vid hög hastighet och storskaliga trafikmiljöer 
måste tvärt byta beteende och samspela med staden istället för att trans-
portera sig i en ensam bubbla på motorvägen. 

Trafikplatser betyder ofta även en brytpunkt för staden; innanför förbifarten 
ligger stadsbygden, på andra sidan landsbygd. Områden som de kring en 
trafikplats - platser som varken är stad eller land – består ofta av otydliga 
rum som är svåra att definiera. Detta gränsland mellan stad, land och trafik 
har också nästan alltid inneboende hindrande förutsättningar som gör att 
det blir klämt i planeringen och därför lämnat utan en genomtänkt plane-
ring. 

Alla städer borde måna om att utforma sina entréer med större omtanke. 
Periferierna utmed motorvägar är ofta platsen där trafikanten får sitt första 
– och kanske enda – intryck av en stad. Att gestalta stadens infart med om-
sorg är att ge staden en identitet och ett vackert ansikte mot omvärlden. 

För att underlätta förändringen av trafikantens rumsliga närvaro och stärka 
hans eller hennes intryck av stadens entré, måste färden till trafikplatsen 
och vidare in mot staden tydliggöras – bli en regisserad resa av rum.
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Syfte
Mitt syfte är att skapa en god resupplevelse - det vill säga identitet, 
orienterbarhet samt rytm och variation – utmed en stads förbifart 
och infart. Entrén ska tydliggöras och utgöra en logisk övergång 
från väg till gata samt underlätta ett anpassat körsätt.

Jag strävar efter att integrera väg- och stadsplanering och använda 
gestaltningen av trafikplatsens omgivningar som ett medel för att 
åstadkomma en ökad stadsmässighet i stadens utkant. Vägmiljön 
ska bli en framsida – inte baksida.

Metod
Min metod är att skapa rum i en styrd sekvens av rum och bryt-
punkter. För att forma rum använder jag mig av en uppsättning 
rumsbildande verktyg – landskaps,- trafik- och byggnadselement 
som på ett eller annat sätt skapar, delar eller förändrar skalan eller 
formen på rum.

Inriktning
Arbetets teoridel strävar efter att skapa generella gestaltningsmetoder som ska vara 
 möjliga att använda i all gestaltning av trafikrum.

Arbetets planförslag, som består i omgestaltning av Andersbergs trafikplats i Halmstad, 
har ett mer platsbundet angreppssätt. Fortfarande har jag dock försökt hålla gestaltnings-
idéerna på en så allmängiltig nivå att de – sammansatta eller var för sig - skulle gå att 
använda vid utformningen av andra städers infarter. 

Förståelse och iden-
titet, orienterbarhet 
och variation och rytm 
- resupplevelse
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Praktisk del
Den praktiska gestaltningsdelen av mitt examensarbete till-
lämpar jag på Andersbergs trafikplats i Halmstad. Trafikplatsen 
ska byggas om för att förbättra trafikflödena i området kring 
huvudinfarten till Halmstads centrum. Förändringen av trafik-
platsen vid Andersberg är del i en stor detaljplan som har sin 
grund i planeringen av en ny infart från E6. 

Detaljplanen handläggs av Ramböll Sverige AB på uppdrag av 
Halmstads kommun och befinner sig just nu i samrådsskedet. 
Rambölls gestaltningplan för det område som jag arbetat med 
är redan relativt klar; emellertid har jag inte utgått från den 
planerade utformningen i min gestaltning utan endast använt 
de uppmätta förutsättningarna som trafikflöden och buller 
som utgångspunkter.

Andersberg i förhållande till Halm-
stads centrum och E6.

Infartsleden 
Laholmsvägen, 
som förbinder 
centrum med E6.

Centrum

Andersberg
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Geografisk avgränsning
Det område som jag studerat närmare 
och där jag tänker föreslå förändringar i 
struktur och gestaltning har jag valt att 
kalla förändringsområde. 

Utanför förändringsområdet har jag pe-
kat ut ett område som jag kallar influens-
område. Influensområdet inkluderar de 
områden som ligger i anslutning till och 
har påverkan på förändringsområdet. 
Eftersom det är svårt att göra en åtskill-
nad mellan vad som är influensområde 
och vad som inte är det, ska den gräns 
jag dragit inte ses som absolut.

Den gulstreckade linjen motsvarar 
influensområdet och den röda linjen 
representerar förändringsområdet.





Halmstad, som har drygt 59 000 invånare, ligger utmed havet vid Nissans mynning i södra Halland. Staden har ett strategiskt 
läge utmed E6 och Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg. Halmstads folkmängd är stadigt växande och kommunen 
ligger i en region med god tillväxt. Staden har en aktiv hamn, en expanderande högskola samt en framskjuten position 
som turistort.Halmstads historiaDet äldsta Halmstad - som låg i Övraby, en bit norr om dagens Halmstad – växte i början på 
1300-talet fram som en handelsplats vid en bro över Nissan där Nissastigen korsade kustvägen mellan Skåne och området 
kring Göta Älv. Med tiden blev det allt viktigare för stadens handel att ligga nära havet. 1322 byggdes en bro över Nissan 
ett stycke söder om Övraby och vid denna bro anlades staden Broktorp. Broktorp utvecklades så småningom till huvudort 
och återtog det ursprungliga namnet Halmstad. (Nilsson, Sven A.)Halmstad var danskt fram till och med freden i Brömsebro 
1658. I och med att staden låg i gränstrakterna mellan Sverige och Danmark utrustades den med kraftiga fästningsverk på 
1600-talet, vilka fortfarande går att avläsa i stadsstrukturen. (Nilsson, Sven A.)I slutet av 1800-talet nådde industrialiseringen 
och järnvägen Halmstad och staden började växa utanför de ursprungliga stadsmurarna. De nybyggda kvarteren kring den 
nya järnvägsstationen blev stadens nya representativa entré. Samtidigt började stadens ytter¬områden att lösas upp i mer 
diffusa och fransiga gränszoner mot landsbygden. Stadens kant bestod inte längre av en försvarsmur utan av villastäder, 
industrier och småhusområden för arbetare och kanalerna in till staden var fler. (Trulsson)Den nya rörlighet som följde på 
bilismen gjorde att Halmstad, liksom de flesta andra svenska städer, började expandera utåt i stadsmönster präglade av 
trafik- och funktionsseparering. Under 60- och 70-talet exploaterades stora, tidigare oexploaterade arealer utanför den be-
fintliga staden. Storskaliga flerbostadsområden som Andersberg placerades i närheten till stadens stora industri¬områden 
och hamnen. En ny förbifart, E6, byggdes och på dess östra sida, långt utanför den historiska stadskärnan, planerades stora 
nya villaområden. (Byggnadskontoret Halmstads kommun 2007)I det moderna samhället styrs städers mönster och funktio-
ner allt mer av deras sammanhang i större regioner.  Nya flöden gör att städernas ytterkanter kan bli centrumpunkter i ett 
regionalt transportnät och förvandlas till så kallade edge-cities. (Book/Eskilsson 1999) Halmstad är ett tydligt exempel på 
en sådan utveckling där områdena kring Andersbergs trafikplats utvecklat handel, kontor, hotell och ¬restauranger – verk-
samheter som tidigare endast fanns i stadens centrum men som kunnat etablera sig långt från stadskärnan på grund av 
den goda tillgängligheten med bil. Stadens rumsliga mönsterHistorisk koppling mellan väg och bebyggelseVägens kopp-
ling till omgivningen är tydligast i Halmstads äldre och mest centrala delar där bebyggelsen är tät med sammanbyggda 
hus. Stadsdelar byggda före 1950-talet är inte planerade för dagens omfattande fordonsinnehav och vägen är fortfarande 
en tydlig del av det lokala gatunätet.Stadsdelar byggda efter 1960 är anpassade till ett större bilinnehav; skalan är större 
och bebyggelsen och vägarna ligger längre ifrån varandra. Chalmers utvecklade på 1960-talet “Riktlinjer för trafikplane-
ring med hänsyn till trafiksäkerhet”, det så kallade SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet). En 
av riktlinjerna i SCAFT var separering av trafikslag. Gång- och cykelbanor skildes från bilvägar och bilvägarna hade olika 
ändamål, s.k. differentiering. (Wikipedia) Andersberg är ett typexempel på stadsplanering enligt SCAFT: trafikseparering 
och gatu¬hierarki ger färre korsningar mellan olika trafikantslag men också ökade avstånd och sämre möjlighet till inter-
aktion. ( Reppen, 2006)Stadens periferierVerksamheter som slakterier, bilhandlare och industrier separeras medvetet från 
andra funktioner för att slippa problem inuti staden. Eftersom de störande verksamheterna oavbrutet flyttas utåt är städer i 
själva verket uppbyggda av överskridna gränser och inkapslade periferier. Att bygga förbifarter är ett led i separeringen av 
stadens funktioner. Allt eftersom staden växer kommer förbifarter och de omgivande periferierna att hamna inuti staden. 
I Halmstad har gränszonen mot landsbygden hela tiden flyttats. Under en period var motorvägen utanför Andersberg en �förutsättningar
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Halmstad
Halmstad, som har drygt 59 000 invånare, ligger utmed havet vid 
Nissans mynning i södra Halland. Staden har ett strategiskt läge 
utmed E6 och Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg. Halm-
stads folkmängd är stadigt växande och kommunen ligger i en 
region med god tillväxt. Staden har en aktiv hamn, en expanderande 
högskola samt en framskjuten position som turistort.

Halmstads historia
Det äldsta Halmstad - som låg i Övraby, en bit norr om dagens 
Halmstad – växte i början på 1300-talet fram som en handelsplats 
vid en bro över Nissan där Nissastigen korsade kustvägen mellan 
Skåne och området kring Göta Älv. Med tiden blev det allt vikti-
gare för stadens handel att ligga nära havet. 1322 byggdes en bro 
över Nissan ett stycke söder om Övraby och vid denna bro anlades 
staden Broktorp. Broktorp utvecklades så små-
ningom till huvudort och återtog det ursprungliga 
namnet Halmstad (Nilsson, Sven A.). 

Halmstad var danskt fram till och med freden i 
Brömsebro 1658. I och med att staden låg i gräns-
trakterna mellan Sverige och Danmark utrustades 
den med kraftiga fästningsverk på 1600-talet, vilka 
fortfarande går att avläsa i stadsstrukturen (Nilsson, 

Sven A.). 

Halmstad

Göteborg

Malmö

Halmstad under 
stormaktstiden
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I slutet av 1800-talet nådde industrialiseringen och järnvägen 
Halmstad och staden började växa utanför de ursprungliga stads-
murarna. De nybyggda kvarteren kring den nya järnvägsstationen 
blev stadens nya representativa entré. Samtidigt började stadens 
ytterområden att lösas upp i mer diffusa och fransiga gränszoner 
mot landsbygden. Stadens kant bestod inte längre av en försvars-
mur utan av villastäder, industrier och småhusområden för arbetare 

och kanalerna in till staden var fler (Trulsson).

Den nya rörlighet som följde på bilismen gjorde att Halmstad, 
liksom de flesta andra svenska städer, började expandera utåt i 
stadsmönster präglade av trafik- och funktionsseparering. Under 
60- och 70-talet exploaterades stora, tidigare oexploaterade arealer 
utanför den befintliga staden. Storskaliga flerbostadsområden som 
Andersberg placerades i närheten till stadens stora industriområden 

och hamnen. En ny förbifart, E6, 
byggdes och på dess östra sida, långt 
utanför den historiska stadskärnan, 
planerades stora nya villaområden 
(Byggnadskontoret Halmstads kommun 2007). 

I det moderna samhället styrs städers 
mönster och funktioner allt mer av 
deras sammanhang i större regioner.  
Nya flöden gör att städernas ytter-
kanter kan bli centrumpunkter i ett Bilderna visar schematiskt hur 

de flesta svenska städer ut-
vecklats genom tiden.En förenklad bild av hur transport-möns-

ter föder nya stadsformer - edge-cities
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 regionalt transportnät och förvandlas till så kallade edge-cities (Book/Es-

kilsson 1999).  Halmstad är ett tydligt exempel på en sådan utveckling där 
områdena kring Andersbergs trafikplats utvecklat handel, kontor, hotell 
och restauranger – verksamheter som tidigare endast fanns i stadens 
centrum men som kunnat etablera sig långt från stadskärnan på grund 
av den goda tillgängligheten med bil. 

Stadens rumsliga mönster

Historisk koppling mellan väg och bebyggelse
Vägens koppling till omgivningen är tydligast i Halmstads äldre och 
mest centrala delar där bebyggelsen är tät med sammanbyggda hus. 
Stadsdelar byggda före 1950-talet är inte planerade för dagens omfat-
tande fordonsinnehav och vägen är fortfarande en tydlig del av det 
lokala gatunätet.

På flygfotot kan 
man tydligt se att 
Halmstads gräns 
en gång legat 
väster om E6 men 
tagit klivet över 
vägen.

foto: Ramböll Sverige AB
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Stadsdelar byggda efter 1960 är anpassade till ett större bilinnehav; 
skalan är större och bebyggelsen och vägarna ligger längre ifrån varan-
dra. Chalmers utvecklade på 1960-talet “Riktlinjer för trafikplanering med 
hänsyn till trafiksäkerhet”, det så kallade SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, 
Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet). En av riktlinjerna i SCAFT var separe-
ring av trafikslag. Gång- och cykelbanor skildes från bilvägar och bilvägar-
na hade olika ändamål, s.k. differentiering (Wikipedia).  Andersberg är ett 
typexempel på stadsplanering enligt SCAFT: trafikseparering och gatu-
hierarki ger färre korsningar mellan olika trafikantslag men också ökade 
avstånd och sämre möjlighet till interaktion (Reppen, 2006).

Stadens periferier
Verksamheter som slakterier, bilhandlare och industrier separeras med-
vetet från andra funktioner för att slippa problem inuti staden. Eftersom 
de störande verksamheterna oavbrutet flyttas utåt är städer i själva verket 
uppbyggda av överskridna gränser och inkapslade periferier. Att bygga 
förbifarter är ett led i separeringen av stadens funktioner. Allt eftersom 
staden växer kommer förbifarter och de omgivande periferierna att 
hamna inuti staden.

I Halmstad har gränszonen mot landsbygden hela tiden flyttats. Under 
en period var motorvägen utanför Andersberg en tydlig skiljelinje mellan 
stad och land. Liksom de flesta förbifarter och ringvägar har motor-
vägens betydelse som gränslinje försvunnit med stadens expansion. 
Grönzonerna utmed motorvägen kan ses som rester av den överskridna 
stadsgränsen. 
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 Andersberg ligger idag i stadens utkant utmed vägar som är ut-
formade för effektiva tranporter, inte stadsliv. Förbifarten har gjort 
att trafiken leds till staden utan att knyta an till det historiskt upp-
byggda vägnätet. Platsen där infartsleden Laholmsvägen möter 
förbifarten E6 har skurit sönder äldre strukturer och skapat stora 
restytor där en bakgårdsbild förmedlas till trafikanten. 

Allt eftersom Halmstad växer kommer områden som Andersberg 
att hamna inuti staden, inte i dess gränszon. För att lyckas omvandla 
förorterna till attraktiva, levande stadsdelar behöver den rådande 
funktionssepareringen omvandlas till blandstad. Med detta följer att 
vägar som Laholmsvägen utvecklas mot en ökad stadsmässighet 
och gestaltas som gator istället för trafikleder. Ska blandstaden 
åstadkommas måste avstånden och bilarnas utrymme i trafikmiljön 
minskas till förmån för livet i stadsrummet.
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De färgade linjerna visar Halmstads årsringar.
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Områden kring 
Andersbergs trafik
plats
Andersberg
Andersberg är ett miljonprograms-
område som byggdes i slutet av 1960-
talet. Bostadsområdet ligger mellan E6 
och Laholmsvägen och kringgärdas av 
matarvägen Andersbergsringen. 

Halmstads allmännyttiga bostads-
bolag HFAB är den största hyresvärden 
i området. En stor andel av områdets 
drygt 3 900 invånare är av utländsk här-
komst. Andersberg har genomgått en 
genomgripande upprustning där flera 
hus återuppbyggts från grunden. En del 
av husen innehåller servicelägenheter 
för äldre. De flesta byggnaderna har tre 
eller fyra våningar; ett par hus i områdets 
västra del är nio våningar höga (Wikipedia 

2008).
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Området är ganska lummigt med många 
träd och ett grönstråk i områdets mitt. 
Mellan kvarteren finns många parke-
ringsplatser och det finns flera parke-
ringsdäck i området (totalt 2,5 p-plats 
per hushåll(Byggnadskontoret Halmstads 

kommun 2007)). 

Eurostop
Eurostopområdet byggdes i början av 
1990-talet och består dels av en större 
externhandelsbyggnad, dels av frilig-
gande byggnader med snabbmats-
restauranger och bensinmackar. Euro-
stop innehåller bland annat två större 
livsmedelsaffärer, diverse detaljistbutiker 
och service, restauranger och hotell. 
Platsen präglas av enorma parkeringsy-
tor (ca 1500 parkeringsplatser), vilka 
främst är placerade på den södra sidan 
om Eurostophuset. Frånsett Eurostops 
höghus och två höga reklampelare 
som står på den södra parkeringen, är 
området förhållandevis dolt från motor-
vägen. Det går bussar från Eurostop in till 
Halmstads centrum varje kvart.
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Vilhelmsfält
Vilhelmsfält är ett industriområde som 
är beläget mellan E6, Laholmsvägen 
och västra stambanan. Många tomter 
används för omlastning och består av 
stora, tomma asfaltsytor. Vissa delar 
är under uppbyggnad, andra delar av 
Vilhelmsfält består av äldre, skräpiga 
skjul. Området har diffusa, platslösa 
kanter mot Laholmsvägen (bl.a. bensin-
mack).

I den östra kanten av Vilhelmsfälts 
industriområde ligger en smal remsa 
med mer handelsorienterade verksam-
heter som bensinstation och möbel- och 
hemelektronikaffärer. Mellan byggnad-
erna och E6 finns obestämbara ytor med 
gräs och sly. Verksamheternas entréer 
ligger mot Ryttarevägen.
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Stenalyckan
Norr om Eurostopsområdet fortsätter 
externhandeln att breda ut sig med stora 
byggnader och väl tilltagna parkerings-
ytor. Områdets byggnader och reklam-
flaggor syns på långt håll för den som 
färdas från söder på E6.

Andersbergs verksamhets
område
Utmed Laholmsvägens norra sida löper 
ett smalt verksamhetsområde vars trafik-
matning sker från Andersbergsringen. 
Området består av lägre byggnader och 
är tämligen städat men verkar som en 
visuell barriär mellan Andersberg och 
Laholmsvägen.
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Tekniska förvaltningen
Halmstads kommuns tekniska förvalt-
ning har sina verksamhetslokaler 
inom området mellan Andersberg 
och E6. Lokalerna består av baracker 
och växthus. Själva platsen domi-
neras av sly, rader av planterade 
popplar samt en större grusplan med 
vedklyv och vedupplag. Området 
kringgärdas av staket och mindre 
poppelplanteringar.

Gamla Fyllinge
Gamla Fyllinge är ett område med 
äldre bostadshus och gårdar som 
blivit omringat av infrastruktur. Vege-
tation döljer husen från såväl motor-
vägen som Laholmsvägen. 
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 Funktioner

Befintliga funktioner i områdena runt 
Andersberg.
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Grönstruktur
En stor del av förändringsområdets grönytor ligger innanför ramper 
till motorvägen eller i ett slags ingenmansland mellan väg och 
bebyggelse och är därför oåtkomliga eller oattraktiva för människor. 
Parkområdet i mitten av Andersbergs bostadsområde är välskött, 
liksom de gröna områdena inuti själva trafikplatsen. I övrigt är områ-
dets grönytor tämligen dåligt skötta med sly och högt gräs.

Öster om E6 löper Fylleån, vars dalgång har mycket höga natur- och 
friluftsvärden. Området runt ån är klassat som såväl Natura 2000-
område som riksintresse för friluftslivet och naturvården.

Tillgängligheten till friluftsområdet runt Fylleån är inte särskilt god 
för de boende i Andersberg eftersom E6 verkar som en barriär och 
det fattas övergångar över själva ån.
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Trafik
Målpunkter
De främsta målpunkterna för biltrafik i östra 
Halmstad är Eurostop och Stenalyckans han-
delsområde, Vilhelmsfälts industriområde, 
hamnen, Halmstads högskola samt flerbo-
stadsområdet Andersberg. (Hamstads kommun 

2000)

Trafikstruktur
Halmstad har fem större infarter till staden 
varav tre stycken: Norra Infarten (väg 26),  
Växjövägen (väg 25) och Laholmsvägen (väg 
117) korsar väg E6/E20 och är kopplade till 

denna i trafikplatser (Ramböll Sverige AB 2006). 
Trafikplatsen vid Andersberg, där Laholmsvägen och väg 117 korsar 
E6 är i nuläget Halmstads sydligaste motorvägskorsning.

Trafikbelastning
Laholmsvägen är med en årsdygnstrafik på 28 000 fordon Halm-
stads klart mest trafikerade infart (Norra Infarten och Växjövägen 
har vardera cirka 10 000 fordon per dygn). Problemen med höga 
trafikmängder är stora såväl i vägens östra del vid Andersberg som 
i vägens västra del i Halmstads centrum där Laholmsvägen övergår 
i Viktoriagatan och Slottsbron. En stor andel av trafiken som pas-

Kartan visar de viktigaste befint-
liga målpunkterna för trafik samt 
planerade exploateringar i östra 
Halmstad.

väg 26

väg 25

väg 117

E6

23 000

28 000
7 000

18 000
8 000
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serar Andersberg på Laholmsvägen är tung trafik som är på väg till 
hamnen eller industriområdena i östra Halmstad (Ramböll Sverige AB, 

2006).

Trafikmängderna på Laholmsvägen är idag så höga att kapaciteten 
i korsningarna ibland överskrids med köbildningar och försämrad 
framkomlighet som följd. Höga trafikflöden och köbildningar skapar 
dessutom miljöproblem i form av buller och utsläpp till luft samt 
gör att vägen fungerar som en barriär för gång- och cykeltrafikanter. 
(Ramböll Sverige AB, 2006).

Trafikförändringar
De planerade trafikförändringarna vid Andersbergs trafikplats är en 
följd av den planerade nya södra infarten till Halmstad. 

Den södra infarten är, tillsammans med en planerad ny hamnled 
med passage över Nissan, tänkt att avhjälpa kapacitetsproblemen i 
centrala Halmstads trafiknät och binda samman tre anläggningar av 
riksintresse – väg E6, hamnen och flygplatsen. Hamnleden ingår som 
ett utredningsområde i Halmstads översiktsplan från 2002 men inga 
konkreta utredningar har påbörjats (Ramböll Sverige AB, 2006).

Vägprojektet Södra Infarten innebär att en ny infartsväg byggs längs 
den nordöstra sidan av Västkustbanan. Där Södra Infarten passerar 
E6 byggs en ny trafikplats. Mellan trafikplatsen vid Andersberg och 
den föreslagna trafikplatsen är det cirka 1000 meter. För att få plats 
med av- och påfartsramper till väg E6 föreslås trafikplats Andersberg 

Planerade trafikförändringar i 
östra Halmstad

ny avfart från norr

Ryttarevägen 
enkelriktas

av- och påfarts-
slingor tas bort

ny koppling 
Laholmsvägen 
- Ryttarevägen

nya cirkulationer

ny trafikplats
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Buller
Hela förändringsområdet - särskilt de delar som ligger i direkt 
anslutning till E6 och Laholmsvägen - är kraftigt utsatt för buller. Bul-
lernivåerna kring Laholmsvägen kommer att sänkas i och med byg-
gandet av Södra Infarten eftersom trafikbelastningen blir lägre och 
andelen tung trafik på Laholmsvägen minskar. En bullerutredning 
gjord av Ramböll visar dock att en stor del av bullerproblematiken 
kommer att kvarstår. Alldeles intill Laholmsvägen lär den ekvivalenta 
bullernivån enligt beräkningarna att ligga på mellan 65 och 70 dBA 
och i den närmaste omgivningen av E6 hamnar bullernivåerna på 
över 70 dBA (Ramböll Sverige AB, 2006).

Möjliga åtgärder
Bullerkartan visar nivåer då inga bulleråtgärder som vallar eller 
plank tillförts. Undersökningar gjorda i Göteborg visar att buller-
skydd i form av skärm eller vall kan ge en bullerreduktion på 10-15 
dBA. Bullerskärm eller -vall utmed E6 och infarten från norr skulle 

50

55

60

65

70

dB(A) FRIFÄLT

Vägtrafikbuller ekvivalent 
ljudnivå 2 meter över mark

byggas om med både av- och påfartsramper på nordöstra sidan La-
holmsvägen. I samband med detta föreslås en ny infart till Vilhelms-
fält via cirkulationsplats, vilket gör att korsningen Ryttarevägen/La-
holmsvägen kan byggas om. Korsningen enkelriktas så att endast 
trafik från väster medges svänga av till Ryttarevägen. Åtgärden ger 
minskade problem med tunga, långa fordon som hamnar i kö innan 
de svänger in på Ryttarevägen. Dessa fordon bedöms i framtiden 
välja den planerade nya vägen in till Ryttarevägen från föreslagen 
cirkulation på Laholmsvägen (Ramböll Sverige AB, 2006).

Planerade trafikförändringar 
i östra Halmstad

stängd infart

ny infart och 
påfart

ny förbindelse 
och cirkulationer
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Murverkan - högre hus utmed bullerkällan skyd-
dar lägre hus innanför

kunna minska bullernivåerna bakom bullerskydden till ca 55 – 60 dBA. 
Beläggs motorvägsavsnittet förbi Andersbergs trafikplats dessutom med 
tyst asfalt kan bullernivån sänkas med ytterligare 9 dBA (SKANSKA 2008).

Även Laholmsvägen bör beläggas med tyst asfalt, vilket skulle sänka 
bullernivåerna från ca 65 dBA till ca 56 dBA. Bullerskärmar bör undvikas 
då de har en kraftig barriärverkan och skär isär stadsrummet. Istället bör 
murverkan tillämpas; sammanbyggda kvarter med bullerplank emellan 
bildar en sluten bebyggelsestruktur som skyddar insidan av kvarteren 
från vägbuller – det vill säga skapar en tyst sida. En struktur med samman-
byggda kvartershus höjer dessutom stadsmässigheten utmed Laholms-
vägen då byggnaderna kanaliserar och tydliggör det offentliga rummet 
(Carlsson 2005).

Med bullerskydd och tyst asfalt kan ljudnivån på de mest bullerutsatta 
platserna utmed E6 hamna på 46 – 61 dBA och på 56 dBA utmed La-
holmsvägen. Dessa värden är enligt Boverket acceptabla avsteg från 
riktvärdena för nybyggnation såvida man kompenserar med tysta sidor 
på byggnaderna samt att särskilda skäl för att bygga på de 
bullerutsatta platserna finns (Boverket 2004).

I det aktuella fallet skulle det vara befogat att planera för 
byggnader med blandade funktioner - däribland bostäder - 
både för att tillgodose bostadsefterfrågan i Halmstad och för 
att motverka utspridningen av stadsbygden.
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Föroreningar och farligt gods
Exploateringsområdena söder om Laholmsvägen kan befaras vara 
förorenade, vilket gör att dem olämpliga för bostadsbebyggelse. 
Föroreningar kan eventuellt även finnas på den plats där tek-
niska förvaltningen idag har sin verksamhet (Ramböll Sverige AB, 2006). 
Kommer man fram till att platsen är förorenad måste den saneras 
om den föreslagna blandade bebyggelsen med bostäder ska kunna 
uppföras.

Laholmsvägen är idag en rekommenderad led för farligt gods. Enligt 
detaljplanen för Södra Infartens samrådshandling bör en 25 meters 
zon närmast väg E6 och Laholmsvägen lämnas byggnadsfri. Jag fö-
reslår att den rekommenderade infarten för farligt gods på sikt bör 
flyttas från Laholmsvägen till Södra Infarten, vilket gör att byggna-
der kan placeras på närmare avstånd från Laholmsvägen.

För att kunna placera byggnader på närmare håll från E6 kan speci-
allösningar tillämpas. Exempelvis kan gabioner - stenfyllda ståltråds-
korgar - användas som skydd i kombination med skyddsvallar. 1

1 Lars Fredén, Ramböll Sverige AB

Områden vars mark kan 
befaras vara förorenad.

Gabion
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Förändrings
områden
De planerade trafikförändring-
arna gör att tre områden - A,B 
och C - kan exploateras efter 
ombyggnaden av trafikplatsen. 
Utöver dessa områden, som finns 
redovisade i samrådshandlingen 
för detaljplan för Södra Infarten, 
har jag valt att identifiera ytterli-
gare fyra områden - D, E, F och G 
- som skulle kunna exploateras 
med syftet att förtäta Andersberg, 
öka stadsmässigheten utmed 
Laholmsvägen och skapa en 
bättre entré utmed E6. 

Följande avsnitt ger en princip-
iell beskrivning av hur områdena 
skulle kunna användas i fram-
tiden. Dessa idéer ligger sedan till 
grund för gestaltningsåtgärderna 
i arbetets förslagsdel.

A

B

C

D

E

F

G
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Område A
Området består idag av Tekniska förvaltningens hus och verksamheter. 
Avfartsrampen från E6 södergående körfält kommer att skära genom 
området. Platsen är väl synlig från motorvägen och dess gestaltning är 
en viktig del i skapandet av en attraktivare entré till Halmstad. Området 
förslås användas till kontor, bostäder och viss handel i bottenvåningarna. 
Bebyggelsen bör utformas så att den har en bullerdämpande effekt på 
bostäderna i Andersberg både från E6 och Laholmsvägen.

Område B
Området består idag av trafikramper och gräsytor. Platsen är precis som 
område A intressant gestaltnings-
mässigt eftersom den ligger i direkt 
anslutning till E6 och entrén till La-
holmsvägen. Områdets användning 
föreslås bli kontor och/eller lättare 
verksamheter.

Område C
Område C förslås utvecklas med 
kontor, lättare verksamheter och/eller 
handel. Byggnaderna mot den plane-
rade cirkulationsplatsen bör utformas 
omsorgsfullt och vara i minst fem 
våningar. Bebyggelsen bör vara tämli-
gen sluten mot Laholmsvägen.

A

B

C

D

E

F

G
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Område D
Läget på område D bör uttnyttjas för 4-5 högre punkthus med bostäder 
vilka kan annonsera staden på långt håll och verka som pendanger till 
Eurostop-höghuset. 

Område E
Område E friläggs genom att Andersbergsringen, matargatan som går 
runt hela Andersbergs bostadsområde, sträcks om i ett västligare läge 
närmare de befintliga bostadshusen. Området kan användas till lägre 
bebyggelse så som radhus, vilka kan komplettera bostadsbeståndet i 
Andersberg.

Område F
Området friläggs genom att Andersbergsringen sträcks om norrut, La-
holmsvägen smalnas av samt att de verksamheter som ligger mellan 
Laholmsvägen och Andersbergs rivs. För att öka stadsmässigheten och 
minska bullerpåverkan bör byggnaderna utformas som slutna kvarter 
mot Laholmsvägen. Områdets användning föreslås bli kontor och bo-
städer med handel eller lättare verksamheter i bottenvåningarna. För att 
stödja de framtida handelsetableringarna bör parkeringar ordnas utmed 
Laholmsvägen.

Område G
Befintliga verksamheter flyttas och ersätts med lättare verksamheter och 
handel. Området kan även vara lämpligt för en eventuell expansion av 
Halmstads högskola. För att motverka att byggnadernas entréer förläggs 
mot den inre matarvägen bör parkeringar och infarter planeras mellan 
byggnaderna och Laholmsvägen, helst utan att rumskänslan utmed 
vägen försvinner.
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Högre hus skyddar

Radhus

Nya verksamheter
Högre hus skyddar 
och sluter gatu-
rummet

Stadsrum utmed 
Laholmsvägen

Grönstråk mot Fylleån

Idéskiss som visar hur 
en framtida utveck-
ling av  exploaterings-
områdena skulle 
kunna se ut.
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Befintliga sekvenser ut
med E� 
Norr om förändringsområdet
Innan man nått Halmstads Norra Trafikplats färdas man 
genom ett öppet slättlandskap med långsträckta vyer. 
Efter trafikplatsen sluter sig landskapet något med 
skogsdungar och mindre åkrar. Efter passagen över 
Fylleån sker den fortsatta färden söderut genom Halm-
stads norra delar till stora delar i en vegetationstunnel 
där vägen kantas av antingen sly, bullervallar eller skog. 
När E6 passerat under tre vinkelställda broar vid Östra 
Trafikplatsen börjar Stenalyckans handels- och verk-
samhetsområde på östra sidan om vägen.

Genom f örändringsområdet
Från det att man som trafikant på motorvägen passerat 
en bit norr om Andersbergs bostadsområde tills det 
att man kör över Västkustbanan hinner man iaktta två 
tydliga sekvenser.

Den första sekvensen börjar i höjd med Stenalyckan. 
Här befinner sig trafikanten i ett rum som är öppet mot 
externhandelsetableringarnas parkeringar i öster och 
sluts av en vall med sly åt väster.
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Efter Stenalyckan omges E6 av mjukt formade grönytor med buskpartier 
på öster sida och av staket och en ridå av sly på väster sida. Avfarten mot 
centrum och Eurostop ligger på östra sidan om vägen alldeles innan E6 
passerar under Laholmsvägen. Vägbron är brytpunkten mellan den första 
och den andra sekvensen utmed E6 genom förändringsområdet. 

Efter bron öppnar sig den västra sidan av vägen mot en ordnad och 
parklik miljö med stora träd och gräsplanteringar. Vägens östra sida är 
sluten med häck och vall.  Trafikanten har en lång siktlinje utmed E6 fram 
till det backkrön där vägen passerar över Västkustbanan.

Efter att påfartsrampen från Laholmsvägen anslutit till motorvägens 
västra körfält öppnar sig trafikrummet ytterligare mot Vilhelmsfält. Ett par 
större verksamhets- och handelslokaler ligger cirka 50 meter från vägen. 
Lokalerna vänder sig till viss del mot vägen - främst med större reklam 
- men har sina entréer mot matargatan i väster. Området mellan bygg-
naderna och vägen är öppet och bevuxet med högt gräs och lite sly. Den 
östra sidan om vägen är fortsatt sluten med sly och vall. Alldeles innan det 
att vägen passerar över Västkustsbanan slutar vallen och rummet öppnar 
sig åt öster.

Söder om förändringsområdet
Strax efter det att E6 korsat järnvägen ligger en golfbana på vägens 
västra sida. Åt öster har trafikanten utblickar mot den våtmark som omger 
Fylleån. En bit längre söderut förbyts utsikten över våtmarken och golfba-
nan mot  milsvida vyer ut mot havet i väster och över slätten i öster.
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Befintliga sekvenser Laholms
vägen
Eurostop  Ryttarevägen
Inom förändringsområdet kan Laholmsvägen idag delas in i två 
tydliga sekvenser. Den första sekvensen börjar vid den signalreg-
lerade korsningen mellan Laholmsvägen och E6 avfartsramp. Strax 
efter korsningen vid Eurostop färdas trafikanten över den bro 
där Laholmsvägen passerar E6. Eftersom Laholmsvägen är i stort 
sett helt rak ända in till stadskärnan färdas trafikanten i en tydlig 
axel mot centrum med Högskolans höghus som landmärke. Efter 
vägbron sluttar Laholmsvägen nedåt mot Andersberg och Vilhelms-
fält. Norrut kantas vägen av en slyridå utmed tekniska förvaltningen.
Söderut passerar trafikanten först ett välskött grönparti med större 
träd mellan E6 och den nuvarande påfartsrampen. Efter korsningen 
med påfartsrampen blir rummets gräns åt söder mer diffus med 
mark lämnad som impediment och lägre byggnader en bit från 
vägen.
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Ryttarevägen  Larsfridsvägen
Laholmsvägens andra sekvens inleds vid korsningen där Laholmsvä-
gen korsas av Andersbergsringen och Ryttarevägen. Med trädrader 
på ömse sidor och i mittremsan blir vägen mer stadsmässig. Emel-
lertid är körfälten fortfarande väldigt breda och de stora avstånden 
mellan väg och bebyggelse gör att trafikrummet saknar ordentliga 
gränser åt sidorna. Vägen är utformad som en trafikled och samspe-
lar inte mycket med sin omgivning.
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SWOTanalys
SWOT är en engelsk förkortning för 
strengths, weaknesses, opportunities and 
threats - styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot. De två första variablerna, styrkor 
och svagheter, används för att analysera 
den egna organisationen, det vill säga det 
aktuella förändringsområdet. De två andra 
variablerna, möjligheter och hot, används 
för att undersöka områdets förhållande till 
omvärlden (Vägverket 2007).

Alla frågeställningar som urskiljs i SWOT-
analysen behandlas inte i mitt gestaltnings-
förslag, jag har dock markerat de frågor som 
jag anser vara viktigast och som jag tar med 
mig i den vidare planeringen av området.

Styrkor

Laholmsvägen tydlig axel in mot centrum: 
en riktig paradgata, om än utan rumskänsla 
eftersom den saknar tydliga väggar. 

Den infart till Halmstad som har störst 
kontakt med centrum:
Laholmsvägen är den stadsmässigaste infar-
ten till Halmstad, något som kan förstärkas 
ytterligare. Genom att förstärka trafikplat-
sens egenskaper och intryck blir också 
orienterbarheten från motorvägen bättre.

Eurostops externhandel känd plats dit 
många tar sig 
– platsen har i viss mån redan en identitet. 
Eurostop är en plats där många väljer att 
stanna för att vila, äta, handla och tanka. 
Externhandeln upplevs visserligen knappast 
som en riktig del av Halmstad utan mer som 
en solitär ö, men bidrar ändå till att medve-
tandegöra Halmstad för förbipasserande. 

Bra pendlarläge 

Nära till naturområde vid Fylleån:
genom att arbeta med kontakten till grön-
stråket – framför allt för gående och cyklis-
ter – kan grönstråket bli ett viktigare och 
tydligare mål från Andersberg, som ligger 
ganska instängt.

!

!
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Svagheter

Bilen prioriterad 
trafikrummen är väldigt stora och har inga 
definierade gränser.

Barriärverkan från infrastruktur  
det är svårt att passera såväl Laholmsvägen 
och E6 – trots övergångsställen, tunnlar 
och broar känns det som om allt sker på 
bilens villkor. Miljöerna är bullriga, i viss mån 
otrygga och man känner sig utsatt som 
oskyddad trafikant.

Störningar från trafiken: 
platsen är utsatt för mycket trafikbuller.

Föroreningar:
marken i och utmed Vilhelmsfält befaras 
vara förorenad, vilket omöjliggör byggande 
av bostäder söder om Laholmsvägen.

Hög belastning på infrastruktur:
köer uppstår ofta och en hög andel av god-
stransporterna till Halmstads hamn sker via 
Laholmsvägen – Ryttarevägen.

Många tomma, ovårdade ytor:
området präglas av de många oanvända 
ytor – såväl asfalterade som impediment-
mark – som ”blivit över” som snuttar mellan 
vägar och verksamheter.  

Skräpigt och spretigt verksamhetsområde:
vissa byggnader är mer lika skjul än 
verksamhetslokaler. De flesta hus i området 
ligger en bit in på stora tomter, varför 
vägrummen saknar rumslighet och området 
får ett ödsligt intryck.

Otydliga strukturer:
byggnaderna på Laholmsvägens södra sida 
ligger till synes utplacerade utan struk-
tur och ordning. Detta försämrar platsens 
läsbarhet – det är svårt att orientera sig och 
området blir till ytor utan rum där byggnad-
erna flyter runt utan sammanhang.

Företagen vänder baksidorna mot motor-
vägen:
på flera av företagslokalerna utmed E6 ser 
man mest baksidorna på företagens lokaler 
från motorvägen, vilket inte ger någon 
positiv entré till Halmstad. 

!
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Låg stadsmässighet:
många till synes övergivna ytor och dålig 
kontakt mellan gata och bebyggelse.
Dålig kontakt mellan staden och Eurostop:
Eurostop ligger som en ö på den östra sidan 
om motorvägen. Området uppfattas mer 
som en del av motorvägen och transport-
systemet än som en del av staden.

Osäkra GC-förbindelser:
GC-fältet på vägbron över motorvägen 
känns utsatt och GC-tunneln söder om bron 
är dåligt utformad och skött och känns 
mycket otrygg.

Få och mindre attraktiva utblickar längs 
med motorvägen:
trafikanten färdas antingen utan utsikt där 
vägen kantas av tät vegetation (vilket den 
i stora delar gör i de norra delarna av Halm-
stad) eller med utsikt över restytor bevuxna 
med sly och baksidor av handels- och 
parkeringsytor. 

Mindre god utformning av belysning och 
miljö under bron över E6:
GC-underfarten känns otrygg och miljön 
är inte någon positiv upplevelse för dem 
som färdas på motorvägen. Slänterna under 
bron är vackert stensatta men belysningen 
är dålig och platsen mörk även på dagen.

Stor andel oskött mark med sly och högt 
gräs:
många av de oasfalterade ytorna utmed 
Laholmsvägen och E6 är dåligt skötta vilket 
ger hela området ett ovårdat intryck.

Alltför brett gaturum Laholmsvägen: 
det breda gaturummet utmed Laholms-
vägen gör att gatan mer får en karaktär av 
industrigata än stadsgata.

!
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Möjligheter

Väldigt goda annonslägen utmed infarten 
och E6:
kontorsföretag och lite mer städade 
verksamheter skulle kunna dra fördel 
av läget och utnyttja arkitekturen i sin 
marknadsföring. 

Tydliggjord entré bra reklam för Halmstad: 
idag syns själva Halmstad som stad dåligt 
från motorvägen.

Stärkt axel utmed Laholmsvägen:
här finns redan trädrader, körfilerna bör 
dock smalnas av och man bör arbeta med 
vägkanterna för att stärka stadsmässigheten 
och göra entrén från motorvägen in till 
Halmstads centrum tydligare.

Blandade funktoner nyexploatering:
kan stärka såväl verksamhetsområde som 
bostadsområde.

Stärkt kontakt över E6:
Eurostop kan bli en del av Halmstad och 
grönområdena i öster kan göras tillgänglig-
are.

Utbyggnad av Andersberg:
nya kvarter kan öka stadsmässigheten mot 
trafikplatsen och Laholmsvägen och verka 
som en bullerdämpande mur.

Pendlarpunkt:
i framtiden kan man kanske anlägga någon 
form av kollektivtrafik/pendlarpunkt där 
pendlare kan byta från bil till buss alterna-
tivt light-rail. 

!
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Hot

”Fel” etableringar:
verksamheter som stör, kräver stora parker-
ingsytor eller placerar sig vända från vägen 
minskar stadsmässigheten och ger inget 
positivt intryck av Halmstad för dem som 
passerar på E6 eller kör in mot staden på 
Laholmsvägen.

Ingen efterfrågan på lokaler:
utan efterfrågan kan planerna inte realiseras 
eller så verkställs de i en skala eller på ett 
sätt som utvecklar området på ett sätt som 
inte stärker platsens stadsmässighet.

Ökat bilberoende:
fler verksamheter, kontor och bostäder 
utanför staden kommer att generera fler 
transporter med bil. Läget utmed motor-
vägen, vilket innebär direkt anslutning till 
en snabb transportkanal, lockar till en hög 
andel biltransporter i förhållande till t.ex. tåg 
och buss. 

Dålig vilja till förändringar:
finns ingen vilja till förändringar hos komm-
unen eller företag saknas den nödvändiga 
drivkraften för att driva genom samtliga 
delar av en kommande plan.

Fortsatt ökning av trafikbelastningen:
ökar trafikbelastningen, vilket den beräknas 
göra, kommer störningarna som trafiken 
orsakar att kvarstå trots vidtagna åtgärder.

Glapp utan stadsmässighet mellan infar-
ten och den centrala staden:
Laholmsvägen omges inte av stadsmässig 
bebygglese förrän över en kilometer väster 
om planområdet. Utvecklar man området 
vid Andersbergsinfarten med mål om 
stadsmässighet kan man lura sig själv och i 
verkligheten förvandla platsen till en Edge 
City (i ännu högre grad än vad den redan är) 
- inte en stadsdel i Halmstad.





Om rum Rum som begrepp Ett rum är ett system av förhållanden som har en rymd med utsträckning i tre dimensioner. (Eriks-
son 2008) Begreppet rum kan delas in i två lägesformer; absolut rum och relativt rum. Ett absolut rum är ett rum vars avstånd 
är definierade med längdmått. Det relativa rummet bestäms genom mått av tid. (Hägerstrand 2008)Vårt sätt att se på rum och 
tid har kommit att omvandlats i grunden i och med industrialismen och bilismen. Möjligheterna att förflytta sig allt snabbare 
har förändrat människans sätt att leva och organ¬isera samhälle, näringsliv och handel. (Jönsson 1999) Förhållandet mellan 
resenären och det rum hon färdas i förstördes i viss mån när resandet gick från häst och vagn till tåg eller bil. Svensken rör sig 
numera nästan fem mil om dagen; det avlägsna blir skenbart nära. (Jönsson 1999) Resan har blivit en transport eftersom 
rummen som passeras är inte längre fattbara i relation till den egna kroppen. (Andersson 2006) De båda lägesformerna för 
rummet har kommit att skiljas alltmer åt; när vi ska förflytta oss – kanske pendla eller resa långt bort – tänker vi idag mer i 
termer om tid,  det relativa rumsbegreppet, än kring färdens absoluta längd, det vill säga det absoluta rummet. Vi har alltså 
inte längre riktigt grepp om var vi befinner oss under resans gång; färdas vi utmed stora vägar sker resan till största delen i ett 
självcentrerat mellanrum utan intryck, en frånvaro i landskapet som sorteras bort ur varseblivningen. Med subjektivt rum 
menas rum som definieras av individers och gruppers inre bilder av omgivningen. Dessa inre bilder präglas av upplevelser, 
informationsflöden och värderingar. (Hägerstrand 2008) Ett subjektivt rum är en representation för det objektiva rummet.
Nationalencyklopedin beskriver representation som ”något som står för något annat”. Man kan skilja mellan yttre och inre 
representationer. Exempel på yttre representationer är kartor som är bilder för särskilda områden eller ord (begrepp) som 
representerar betydelser. Inre representationer är föreställningar, fantasier och minnen. (NE 2008) Man skulle kunna se repre-
sentationer som mentala verktyg vilka gör det representerade indirekt närvarande för användaren.Alla rum vi passerar uppfat-
tas med våra sinnen och är sålunda subjektiva. Oftast är det emellertid bara noderna i våra resvägar – resecentrum och trafik-
platser - som vi minns och har någon anknytning till. Trafikplatserna blir hållpunkter utifrån vilka vi orienterar oss utmed 
färden. Utifrån dessa noder bildar vi starkare representationer och tydligare subjektiva rum än av landskapet mellan dem. 
Hastighet och rummets skala Enligt Newtons lära om mekanik kan endast egenskaper som storlek, form, mängd och rörelse 
iakttas på ett objektivt sätt. Eftersom alla sinnesintryck som Newton beskriver som subjektiva - dofter, ljud och känsel - försvin-
ner i en bil, ett tåg eller ett flygplan kan man säga att industrialiseringen och våra nya sätt att transportera oss innebar en 
realisering av Newtons tankar. (Andersson 2006) I en bil färdas trafikanten i en bubbla. Bilens omgivning skärmas av och det 
som passeras blir ett monotont bakgrundsflimmer. ”Bubbel-effekten” blir starkare ju högre hastighet trafikanten färdas i. Ju 
högre hastigheter desto längre blir längdskalan och desto snävare blir synfältet. Vid höga hastigheter är trafikrummet lång-
smalt, vid lägre hastigheter i stadstrafik interagerar trafik¬anten mer med sin omgivning och trafikrummet blir kortare och 
mer utsträckt åt sidorna. Detta gör att vår perception av storlekar och detaljer är helt olika om vi kör i motorvägshastighet eller 
om vi kör på en stadsgata. (Bucht/Pålstam/Wingren 1996)Gestaltning av snabba trafikrum bör ske i stor skala och med få 
detaljer eftersom trafikanter som färdas i hög hastighet endast kan uppfatta stora former; detaljer blir till brus och flimmer. För 
boende och trafikanter som färdas i låga hastigheter krävs däremot en omsorg med detaljerna och anpassning till den mänsk-
liga skalan. Bucht/Pålstam/Wingren 1996)Gränser”Det är inte vid en gräns som något slutar men, vilket grekerna upptäckte, 
det är utifrån en gräns något börjar existera”. (Heidegger genom Trancik 1986)En gräns är en skiljelinje mellan två olika ytor 
eller områden. (NE 2008) I arkitektonisk mening har en gräns en vertikal utsträckning märkbar i människans skala och en 
horisontell utbredning anpassad till det som ska åtskiljas. (Bergström 1996)Gränser har flera funktioner och egenskaper. 
Gränser kan skilja rörelser eller insyner åt – alltså verka som hinder eller revirskapare. Gränser kan också visa vägen och locka 
till rörelse från ett rum till ett annat. (Bergström1996) När trafikanten färdas utmed en väg eller gata är det rummen och de 
element som utgör rummens gränser som ger struktur och leder trafikanten vidare. Den komplexitet och de motsättningar 
och kompromisser som finns vid gränser ger en rikare och intressantare miljö. (Bergström 1996) Enligt Per-Markku Ristilammi 
är det i gränserna som identitet och tillhörighet skapas, vilket leder tillbaka till resonemanget om hur trafikplatser – som i allra 
högsta grad är gränser – får en starkare identitet hos trafikanterna än landskapet mellan dem. Trafikantens resa Landskapet 
Begreppet landskapsbild används ofta för att beskriva upplevelsen av landskapet. Landskapsbilden beskriver inte en 
helhets¬upplevelse uppfattad med alla sinnen utan ger bara uttryck för vad man ser. Landskapsbildsbegreppet är relevant för 
den som vistas i land¬skapet eftersom de visuella intrycken då kan liknas vid stillbilder.  För den som kör bil uppfattas omgiv-
ningarna däremot filmiskt – i sekvenser - vilket gör att det statiska sättet att beskriva upplevelsen genom landskapsbilder inte 
är användbart mer än om man ska beskriva den visuella helhetskaraktären av ett landskapsavsnitt.  (Bucht/Pålstam/Wingren 
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Om rum
Rum som begrepp
Ett rum är ett system av förhållanden som har en rymd med ut-
sträckning i tre dimensioner (Eriksson 2008). Begreppet rum kan delas 
in i två lägesformer: absolut rum och relativt rum. Ett absolut rum 
är ett rum vars avstånd är definierade med längdmått. Det relativa 
rummet bestäms genom mått av tid (Hägerstrand 2008).

Vårt sätt att se på rum och tid har kommit att omvandlats i grunden 
i och med industrialismen och bilismen. Möjligheterna att förflytta 
sig allt snabbare har förändrat människans sätt att leva och organ-
isera samhälle, näringsliv och handel (Jönsson 1999).

Förhållandet mellan resenären och det rum hon färdas i förstör-
des i viss mån när resandet gick från häst och vagn till tåg eller bil. 
Svensken rör sig numera nästan fem mil om dagen; det avlägsna blir 
skenbart nära (Jönsson 1999). Resan har blivit en transport eftersom 
rummen som passeras är inte längre fattbara i relation till den egna 
kroppen (Andersson 2006). De båda lägesformerna för rummet har 
kommit att skiljas alltmer åt; när vi ska förflytta oss – kanske pendla 
eller resa långt bort – tänker vi idag mer i termer om tid,  det relativa 
rumsbegreppet, än kring färdens absoluta längd, det vill säga det 
absoluta rummet. 

Vi har alltså inte längre riktigt grepp om var vi befinner oss under 
resans gång; färdas vi utmed stora vägar sker resan till största delen 

absolut rum

relativt rum
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i ett självcentrerat mellanrum utan intryck, en frånvaro i landskapet 
som sorteras bort ur varseblivningen. 

Med subjektivt rum menas rum som definieras av individers och 
gruppers inre bilder av omgivningen. Dessa inre bilder präglas av 
upplevelser, informationsflöden och värderingar. (Hägerstrand 2008) Ett 
subjektivt rum är en representation för det objektiva rummet.

Nationalencyklopedin beskriver representation som ”något som står 
för något annat”. Man kan skilja mellan yttre och inre representatio-
ner. Exempel på yttre representationer är kartor som är bilder för 
särskilda områden eller ord (begrepp) som representerar betydelser. 
Inre representationer är föreställningar, fantasier och minnen. (NE 

2008) Man skulle kunna se representationer som mentala verktyg 
vilka gör det representerade indirekt närvarande för användaren.

Alla rum vi passerar uppfattas med våra sinnen och är sålunda 
subjektiva. Oftast är det emellertid bara noderna i våra resvägar 
– resecentrum och trafikplatser - som vi minns 
och har någon anknytning till. Trafikplatserna 
blir hållpunkter utifrån vilka vi orienterar oss 
utmed färden. Utifrån dessa noder bildar vi 
starkare representationer och tydligare subjek-
tiva rum än av landskapet mellan dem.
  

subjektivt rum
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Hastighet och rummets skala
Enligt Newtons lära om mekanik kan endast egenskaper som 
storlek, form, mängd och rörelse iakttas på ett objektivt sätt. Ef-
tersom alla sinnesintryck som Newton beskriver som subjektiva 
- dofter, ljud och känsel - försvinner i en bil, ett tåg eller ett flygplan 
kan man säga att industrialiseringen och våra nya sätt att transpor-
tera oss innebar en realisering av Newtons tankar (Andersson 2006). I en 
bil färdas trafikanten i en bubbla. Bilens omgivning skärmas av och 
det som passeras blir ett monotont bakgrundsflimmer. ”Bubbel-ef-
fekten” blir starkare ju högre hastighet trafikanten färdas i. Ju högre 
hastigheter desto längre blir längdskalan och desto snävare blir 
synfältet. Vid höga hastigheter är trafikrummet långsmalt, vid lägre 
hastigheter i stadstrafik interagerar trafikanten mer med sin om-
givning och trafikrummet blir kortare och mer utsträckt åt sidorna. 
Detta gör att vår perception av storlekar och detaljer är helt olika 
om vi kör i motorvägshastighet eller om vi kör på en stadsgata 
(Bucht/Pålstam/Wingren 1996).

Gestaltning av snabba trafikrum bör ske i stor skala och med få 
detaljer eftersom trafikanter som färdas i hög hastighet endast kan 
uppfatta stora former; detaljer blir till brus och flimmer. För boende 
och trafikanter som färdas i låga hastigheter krävs däremot en 
omsorg med detaljerna och anpassning till den mänskliga skalan  
(Bucht/Pålstam/Wingren 1996).
    

Med ökad hastighet blir 
trafikantens siktvinkel 
mindre. (Tunnard & Push-
karev 1963)
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Gränser
”Det är inte vid en gräns som något slutar men, vilket grekerna upp-
täckte, det är utifrån en gräns något börjar existera” (Heidegger genom 

Trancik 1986).

En gräns är en skiljelinje mellan två olika ytor eller områden. (NE 
2008) I arkitektonisk mening har en gräns en vertikal utsträckning 
märkbar i människans skala och en horisontell utbredning anpassad 
till det som ska åtskiljas (Bergström 1996).

Gränser har flera funktioner och egenskaper. Gränser kan skilja 
rörelser eller insyner åt – alltså verka som hinder eller revirskapare. 
Gränser kan också visa vägen och locka till rörelse från ett rum till 
ett annat (Bergström1996). När trafikanten färdas utmed en väg eller 
gata är det rummen och de element som utgör rummens gränser 
som ger struktur och leder trafikanten vidare. 

Den komplexitet och de motsättningar och kompromisser som 
finns vid gränser ger en rikare och intressantare miljö (Bergström 1996). 
Enligt Per-Markku Ristilammi är det i gränserna som identitet och 
tillhörighet skapas, vilket leder tillbaka till resonemanget om hur 
trafikplatser – som i allra högsta grad är gränser – får en starkare 
identitet hos trafikanterna än landskapet mellan dem.
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Landsvägens trafikrum är 
längre och förhållandevis 
smalare än stadsgatans.

Gränssnittet mellan olika trafikrum
Enligt boken Ord På Vägen kännetecknas ett gaturum av att gatan 
har ett nära samband med bebyggelsen. Omgivande bebyggelse 
har en fast byggnadslinje och tydliga väggar. Körbanan och trot-
toaren är oftast skilda åt med kantsten. I ett gaturum måste bilisten 
samspela med sin omgivning - alla trafikanter är tvungna att kom-
municera med varandra för att trafikmiljön ska bli framkomlig.

Ett vägrum är oftast mindre avhängigt bebyggelsen som ligger 
friare placerad längre från vägen. På motorvägen, det tydligaste 
transportrummet, finns inget egentligt samspel mellan bilföraren 
och hans eller hennes omgivning. Trafikrummet är fullständigt 
dominerat av trafiken och har ingen eller liten koppling till bebyg-
gelsen vid sidan om vägen. Föraren upplever oändlighetsperspe-
ktivet; en känsla vi får när vi befinner oss på en trygg plats – t.ex. i en 
bil – och fäster blicken på något stilla som förefaller vara omätligt 
långt borta (Bucht/Pålstam/Wingren 1996).

Det finns alltså ett tydligt samband mellan hur man som trafikant 
uppfattar ett väg- eller gaturum och hur vägen eller gatan samspe-
lar med omgivande omgivning och bebyggelse.

För att få övergången från ett storskaligt trafikrum som en mo-
torväg till ett mer intimt och socialt interagerande rum som en 
stadsgata logisk krävs en tydlig gestaltningsstrategi. Genom att låta 
vägrummets skala minska i sekvenser och ge trafikmiljöns detaljer 
en allt tydligare stadsmässig utformning ju närmare staden man 
kommer förvandlas vägen till gata.
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Landskapsupplevelse är ett nytt begrepp 
som skapats av forskaren Carola Wingren 
vid SLU. Tanken är att landskapsupplevelse 
ska komplettera begreppet landskapsbild 
genom att beskriva upplevelserna från 
vägen respektive från en plats vid sidan av 
vägen. 

Landskapsupplevelsebegreppet blir i 
vägplaneringssammanhang ett paraply-
begrepp för två andra begrepp: trafikant-
upplevelse och vid-sidan-av-vägen-upp-
levelse. Trafikantupplevelsen beskriver en 

Trafikantens resa
Landskapet
Begreppet landskapsbild används ofta för att beskriva upplevelsen 
av landskapet. Landskapsbilden beskriver inte en helhetsupplevelse 
uppfattad med alla sinnen utan ger bara uttryck för vad man ser. 
Landskapsbildsbegreppet är relevant för den som vistas i land-
skapet eftersom de visuella intrycken då kan liknas vid stillbilder.  
För den som kör bil uppfattas omgivningarna däremot filmiskt – i 
sekvenser - vilket gör att det statiska sättet att beskriva upplev-
elsen genom landskapsbilder inte är användbart mer än om man 
ska beskriva den visuella helhetskaraktären av ett landskapsavsnitt  
(Bucht/Pålstam/Wingren 1996).
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dynamisk upplevelse och vid-sidan-av-vägen-upplevelsen beskriver 
en ganska stationär situation, jämförbar med begreppet landskaps-
bild (Bucht/Pålstam/Wingren 1996).

Trafikantupplevelse
Trafikantupplevelsen innefattar två dimensioner: reskomfort och 
resupplevelse. 

Reskomforten behandlar trafikantens upplevelse av det som händer 
på själva vägen och det närmaste vägrummet. Reskomforten delas 
in i tre delaspekter: trygghet/säkerhet, framkomlighet och tillgång till 
service. 

I gestaltningen av trafikrummen kring Andersbergs trafikplats är 
den andra dimensionen av trafikantupplevelsen, resupplevelsen, 

den mest intressanta. 
Resupplevelsen speglar 
hur trafikanten upplever 
natur- och kulturlandska-
pet vid sidan av vägen. 
Resupplevelsen kan delas 
in i delaspekterna förstå
else/identitet, orienter
barhet samt variation/
rytm (Bucht/Pålstam/Wingren 

1996).
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Förståelse och identitet
Förståelse och identitet handlar om hur trafikanten kan bilda sig 
en uppfattning och landskapets historia, dess nutida karaktär och 
dess framtid. Förståelse och identitet bygger på tidigare upplevelser; 
vi jämför landskapet vi ser med tidigare erfarenheter av landskap. 
Förståelsen för platsens liv och historia beror alltså mycket på vad vi 
sett och förstått tidigare (Bucht/Pålstam/Wingren 1996).

Tydliga element som visar landskapets struktur - t.ex. skogspartier, 
berg och vattendrag - verkar identitetsskapande och är avgörande 
för våra möjligheter att förstå landskapet och dess identitet (Bucht/

Pålstam/Wingren 1996). Även omgivningar som präglats av mänsklig 
påverkan - såsom dem kring Andersbergs trafikplats - är viktiga för 
förståelsen av ett landskaps kulturhistoria.

I boken Trafikupplevelse på väg lyfts följande faktorer fram som 
skapare av förståelse och identitet:

skala och struktur
öppenhet/slutenhet
topografi
dominanta karaktärsdrag
natursköna element
kulturella spår

•
•
•
•
•
•
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Orienterbarhet
Orientering i vägmiljön kan ske antingen genom ett abstrakt system 
- där orter representeras av skyltar – och genom ett konkret system 
– där man orienterar sig genom intryck av byggnader och förhållan-
den (Bergström 1996).

Man kan bara orientera sig genom det abstrakta systemet om man 
känner till det övergripande systemet med namn på ingående 
element i systemet. Trafikanten använder sig till exempel av det 
abstrakta orienteringssystemet när han eller hon vägleder sig via 
vägskyltar i en trafikplats (Bergström 1996).

En plats konkreta orienterbarhet är intimt förknippad med resupp-
levelsens första delaspekt identitet. I The Image Of The City skriver 
Kevin Lynch att människor orienterar sig i staden utifrån dess form, 
att stadens identitet – i rent fysisk, geografisk mening - ger orienter-
barhet. De faktorer som Lynch menar är betydande för vägrummets 
identitet är linjer, randzoner, områden, knutpunkter och landmärken. 

Konkret orienterbarhet handlar alltså om signaler som berättar för 
trafikanten om var på en sträcka hon befinner sig (Bergström 1996). 
Orienterbarheten är relaterad till två saker, dels vår erfarenhet av 
hur olika landskap är uppbyggda, dels specifika kunskaper om en 
viss vägsträcka som vi färdas ofta. Det avgörande för en god konkret 
orienterbarhet är karakteristiska drag i landskapet, enskilda detaljer i 
trafikmiljön och stadsrummets tydlighet (Bucht/Pålstam/Wingren 1996).
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Enligt boken The view from the road bör förarens bild av omgivning-
en vara välstrukturerad och distinkt. Trafikanten ska kunna lokalisera 
sig själv, vägen och de huvudsakliga dragen i landskapet för att 
känna igen dessa drag med säkerhet och för att kunna känna hur 
han färdas förbi eller närmar sig dem.

Områdena kring trafikplatser, som ofta ligger i vad som i alla fall en 
gång varit stadens och periferi, består många gånger till stor del av 
platslösa rum och impedimentmark. I arbetet med gestaltningen 
kring en trafikplats blir arbetet med rum viktigt för platsens orien-
terbarhet. Med bestämda gränser och sekvenser tydliggörs områ-
dets riktningar och trafikanten blir tryggare i sin orientering. Genom 
att dela in en infart i olika karaktärsavsnitt som får olika gestalt-
ningar kan man regissera trafikantens väg in mot staden och stärka 
de olika delsträckornas identiteter och därmed förbättra infartens 
orienterbarhet (Bucht/Pålstam/Wingren 1996).
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Variation och rytm
Variation och rytm stimulerar våra sinnen, vilket den miljöpsykolo-
giska forskningen har visat gör oss till bättre bilförare (Persson, Bengt 

m.fl. 1993). Faktum är att en monoton väg kan vara trafikfarlig efter-
som den sänker trafikantens uppmärksamhet. 

Att skapa variation och rytm handlar om att synliggöra variationer i 
vägens omgivning. I planeringen av vägar bör man tänka i sekvenser 
av händelser med rytm av omväxlande vilsamma och händelserika 
avsnitt (Bucht/Pålstam/Wingren 1996).

I boken Trafikantupplevelse på väg nämner författarna följande 
faktorer som skapare av variation och rytm:

att det finns en utveckling av händelserna längs vägen, sek 
 venser, som överensstämmer med landskapet

att konstrastrika miljöer efterträder varandra längs färden så  
 att det uppstår en variation i upplevelser (till exempel öppet  
 – slutet, småskaligt – storskaligt, kuperat – flackt)

att överraskningar i form av intressanta vyer visas tillräckligt  
 länge (tidsstudier!), detta gäller särskilt i enformiga land  
 skapsavsnitt

att den totala upplevelsen längs vägen blir komplex och   
 händelserik i lämpliga sekvenser i förhållande till hastigheten

Den danske arkitekten Michael Varming liknar i boken ”Motorveje i 
landskabet”  vägen och bilistens färd vid en film, där ett antal scener 
avlöser varandra. Spänningen mellan de längre, likartade avsnitten 

•

•

•

•
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Förståelse och iden-
titet, orienterbarhet 
och variation och rytm 
- resupplevelse

och de plötsliga avbrotten i form av till exempel utblickar menar 
han är lika avgörande för upplevelsen, vare sig man arbetar med 
väg- eller filmgestaltning.

Varming menar också att det krävs en viss varaktighet i upplevelsen 
för att de vyer som avlöser varandra inte ska flimra förbi eller bli för 
tråkiga. Han anser att en utrycksfull vy bör kunna upplevas under 
minst en minut och att mer uttryckslösa sträckningar inte bör vara i 
mer än fyra minuter (Bucht/Pålstam/Wingren 1996).

Det finns exempel på konkreta visualiseringar 
av ett vägavsnitts rytm och variation; i ett 
vägprojekt längs riksväg 17 mellan Storvika 
och Reppen i Norge visar Einar Berg hur 
variationen och rytmen i resupplevelsen kan 
åskådliggöras med hjälp av diagram. Positiva 
respektive negativa resupplevelser liksom 
resupplevelsens varaktighet och intensitet 
går att utläsa i form av ett linjediagram (Berg et 

al 1995 genom Bucht/ Pålstam/Wingren 1996) . 

Diagram som visar trafikantupplevelsen i båda rikt-
ningarna längs riksväg 17 Storvika - Reppen, Norge 
(Berg et al 1995)
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Rumsbildande verktyg 
Mitt mål är att skapa en god resupplevelse. I resupplevelsen 
ingår de tre delaspekterna förståelse och identitet, orienterbar-
het och variation och rytm. För att tillgodose dessa tre aspekter har jag valt att arbeta med 
sekvenser och brytpunkter utmed trafikantens färdväg in från motorvägen in mot staden.

Sekvenserna och brytpunkterna är uppbyggda av trafikrum, vilka jag i sin tur skapar med 
hjälp av en uppsättning rumsbildande verktyg. Dessa verktyg är landskaps- trafik- och 
byggnadselement som på ett eller annat sätt skapar, delar eller förändrar skalan eller 
formen på rum. Gemensamt för de rumsbildande verktygen är att de alla bygger på att 
skapa struktur och ledning mellan rum genom gränsverkan.

Sekvenser och brytpunkter är upp-
byggda av trafikrum...

...för att skapa ett trafikrum an-
vänder jag mig av rumsbildande 
verktyg.
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För att knyta an till den sortens rum som vi oftast tänker på när vi ska 
beskriva ordet rum har jag valt att hämta mina rumsbildande verktyg 
från huset. De beståndsdelar som utgör ett hus konstituerar nämligen 
även andra sorters rum och gör det lättare att relatera och överföra 
betydelsen av rum mellan olika skalor.

port

ledstång

golv

väggar

vertikala 
 element
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Vertikala element
Element som kan observeras på långt håll och fungera som land-
märken eller riktare av rum. För trafikanter som färdas mot eller 
förbi en stad signalerar högre byggnader som punkthus om att man 
närmar sig en stad. Gavlar till hus kan också verka som vertikala 
element; högsträckta former verkar mot trafikantens rörelse och ger 
en retarderande effekt genom att rikta rummet. 

Portar
En port ger en tydlig signal om övergången från ett rum till ett 
annat. Portar i trafikmiljöer kan bestå av till exempel broar, hus-
kroppar, vegetation eller konstverk.

Ledstänger
Ledstänger stärker orienterbarheten i trafikmiljön och ger trafi-
kanten en naturlig optisk ledning. Optisk ledning kan bestå av till 
exempel orienteringsljus eller trädrader och ger ett trafikrum en 
tydlig riktning.



Väggar
Väggar betecknar de element som utgör 
ett rums gränser. Väggar kan vara vegeta-
tionsridåer eller sammanbyggda hus.

Golv
Markbeläggningen är gatu- eller vägrum-
mets golv. Rummet får olika karaktärer 
beroende på vilken markbeläggning det 
har. Golvet har en nära anknytning till 
sinnena syn, känsel och hörsel. En ojämn 
beläggning som gatsten får till exempel 
trafikanten att instinktivt sänka farten 
eftersom gatstenen ger visuella, taktila och 
audiella signaler om ökad stadsmässighet. 





Delområden Förslagsdelen är fördelad på tre olika delområden: mötet från norr, mötet från söder och Laholmsvägen. Vart 
och ett av dessa delområden är uppdelat i sektioner och brytpunkter. Under varje delområde beskrivs hur de föreslagna 
gestaltningsåtgärderna utmed sträckan återkopplar till syftet att skapa en god resupplevelse och de i teoridelen fastslagna 
reseupplevelsestärkande dragen. Sektionerna och brytpunkterna inom delområdena behandlas var för sig; här beskriver jag 
förändringsåtgärderna lite mer detaljerat samt redovisar vilka rumsbildande verktyg jag använt mig av.  Sekvenser utmed 
E6 - från norrDelområdet ”mötet från norr” är uppdelat på två sekvenser och en brytpunkt. Sekvenserna leder trafikanten 
från norra Andersberg/Stenalyckan till Laholmsvägen via en ny avfartsramp utmed Andersberg. Sekvens ett: punkthus 
och designad vallSekvensen inleds med positionsbelysning utmed vägens sidor och mittremsa. Skyddsbalkarna utmed 
mittremsan byts till vajerräcken som är mindre dominanta i vägmiljön. På väster sida om vägen föreslås höga punkthus i 
park vilka fungerar som landmärken för staden och även verkar som pendanger till höghuset vid Eurostop. En skyddande 
gräsvall löper utmed vägens västra sida. Garagebyggnader byggs in i vallens västra sida. På vallens östra sida sticker belysta 
glaskuber upp (kuberna är takfönster i garagen). Vallen fungerar som en rumsskapande vägg, utsmyckningen med glas-
kuberna ger rummet karaktär. På öster sida om vägen ligger stora lokaler för externhandel vilka har sina parkeringar ut 
mot vägen. För att ge vägrummet en tydligare vägg åt öster placeras en gräsvall mellan vägkanten och parkeringsytorna. 
I vallen placeras stora glasboxar som handelsverksamheterna kan använda som effektfulla rum för reklam. Brytpunkt: den 
gröna bron Brytpunkten mellan sekvens ett och två norrifrån består av en hängande trädgård! Rätt utformad och belyst 
ger den föreslagna gröna bron en portalverkan och blir en signal om att trafikanten är på väg in i ett nytt trafikrum utmed 
E6. Mellan Andersbergs bostadsområde och området öster om vägen finns idag två sätt att ta sig: antingen tar man sig via 
Laholmsvägen i söder eller via en tunnel cirka 500 meter norr om Laholmsvägen. För att öka tryggheten och binda samman 
det grönstråk som löper genom Andersberg med friluftsområdet utmed Fylleån, föreslås en så kallad grön bro ersätta den 
befintliga tunneln.  Den gröna bron har plats för buss-, gång- och cykeltrafik. Bron är belagd med gräs utanför väg- och 
GC-banorna och skyddande vegetation utmed dess kanter tar bort känslan av att passera över en motorväg. För att fullfölja 
grönstråket mellan Andersberg och Fylleån föreslås en ny gångbro över Fylleån i stråkets förlänging. Sekvens ett: punkthus 
och designad vall Sekvensen inleds med positionsbelysning utmed vägens sidor och mittremsa. Skyddsbalkarna utmed 
mittremsan byts till vajerräcken som är mindre dominanta i vägmiljön. På väster sida om vägen föreslås höga punkthus i 
park vilka fungerar som landmärken för staden och även verkar som pendanger till höghuset vid Eurostop. En skyddande 
gräsvall löper utmed vägens västra sida. Garagebyggnader byggs in i vallens västra sida. På vallens östra sida sticker belysta 
glaskuber upp (kuberna är takfönster i garagen). Vallen fungerar som en rumsskapande vägg, utsmyckningen med glasku-
berna ger rummet karaktär. På öster sida om vägen ligger stora lokaler för externhandel vilka har sina parkeringar ut mot 
vägen. För att ge vägrummet en tydligare vägg åt öster placeras en gräsvall mellan vägkanten och parkeringsytorna. I vallen 
placeras stora glasboxar som handelsverksamheterna kan använda som effektfulla rum för reklam Brytpunkt: den gröna 
bronBrytpunkten mellan sekvens ett och två norrifrån består av en hängande trädgård! Rätt utformad och belyst ger den 
föreslagna gröna bron en portalverkan och blir en signal om att trafikanten är på väg in i ett nytt trafikrum utmed E6. Mellan 
Andersbergs bostadsområde och området öster om vägen finns idag två sätt att ta sig: antingen tar man sig via Laholmsvä-
gen i söder eller via en tunnel cirka 500 meter norr om Laholmsvägen. För att öka tryggheten och binda samman det grön-
stråk som löper genom Andersberg med friluftsområdet utmed Fylleån, föreslås en så kallad grön bro ersätta den befintliga 
tunneln.  Den gröna bron har plats för buss-, gång- och cykeltrafik. Bron är belagd med gräs utanför väg- och GC-banorna 
och skyddande vegetation utmed dess kanter tar bort känslan av att passera över en motorväg. För att fullfölja grönstråket 
mellan Andersberg och Fylleån föreslås en ny gångbro över Fylleån i stråkets förlänging. Sekvens två: avfartsrampen. Efter 
den gröna bron tillkommer en trädrad i mittremsan som ett nytt element i vägrummet. Trädplanteringen ger ytterligare ett 
tecken om att trafikanten närmar sig en stad och skapar ökad rumslighet. Åt väster löper en vall vilken är planterad i asym-
metriska strimmor som bildar ett mönster av olika blommor och växters färger och former. Mönstret går mot trafikantens 
rörelse och har därmed en viss retarderande verkan. På andra sidan vägbanken ligger hus vars östra gavlar är instuckna i 
vallen. Dessa hus skulle kunna användas för bostads- eller kontorsändamål. Innanför vallhusen föreslås ett mindre radhus-
område. Avfartsrampen kantas på östra sidan av en trädrad vilken ger optisk ledning i svängen och skiljer avfartsvägens 
vägrum från resten av trafikplatsen. Kantsten ger vägkanterna en urbanare utformning. Cirka 100 meter in på avfartsvä-
gen tar den designade vallen slut och ersätts med kringbygd kvartersbebyggelse omgiven av en transparent bullerskärm. 
Liksom vallen skyddar den slutna bebyggelsestrukturen kvarteren innanför från buller. Bebyggelsen ger trafikrummet en 
tydlig vägg och signalerar ökad stadsmässighet. Trafikanten är nu förberedd på att komma fram till staden.

�förslag
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Delområden
Förslagsdelen är 
fördelad på tre olika 
delområden: mötet från 
norr, mötet från söder 
och Laholmsvägen. Vart 
och ett av dessa del-
områden är uppdelat 
i sektioner och bryt-
punkter. 

Under varje delområde 
beskrivs hur de före-
slagna gestaltning-
såtgärderna utmed 
sträckan återkopplar 
till syftet att skapa en 
god resupplevelse och 

de i teoridelen fastslagna 
reseupplevelsestärkande 
dragen.

Sekvenserna och bryt-
punkterna inom del-
områdena behandlas var 
för sig; här beskriver jag 
förändringsåtgärderna lite 
mer detaljerat samt redo-
visar vilka rumsbildande 
verktyg jag använt mig av.  
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Sekvenser utmed E�  från norr
Delområdet ”mötet från norr” är uppdelat på två 
sekvenser och en brytpunkt. Sekvenserna leder 
trafikanten från norra Andersberg/Stenalyckan 
till Laholmsvägen via en ny avfartsramp utmed 
Andersberg.

Förståelse och identitet
Punkthus vid norra Andersberg,  
grön bro och utsmyckade vallar 
ger sekvensen identitet och 
karaktär.

Orienterbarhet
Trädplanteringar utmed av-
fartsrampen stärker trafikan-
tens orientering.

Variation och rytm
Sekvenserna är regisserade 
så att stadsmässigheten ökar 
varefter trafikanten närmar sig 
Laholmsvägen.

Återkoppling resupplevelse
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Sekvens ett: punkthus och designad vall
Sekvensen inleds med positionsbelysning utmed vägens sidor och mitt-
remsa. Skyddsbalkarna utmed mittremsan byts till vajerräcken som är 
mindre dominanta i vägmiljön.

På väster sida om vägen föreslås höga punkthus i park vilka fungerar 
som landmärken för staden och även verkar som pendanger till 
höghuset vid Eurostop. 

En skyddande gräsvall löper utmed vägens västra sida. Garage-
byggnader byggs in i vallens västra sida. På vallens östra sida sticker 
belysta glaskuber upp (kuberna är takfönster i garagen). Vallen fungerar 
som en rumsskapande vägg, utsmyckningen med glaskuberna ger 
rummet karaktär.

På öster sida om vägen ligger stora lokaler för externhandel vilka har 
sina parkeringar ut mot vägen. För att ge vägrummet en tydligare vägg 
åt öster placeras en gräsvall mellan vägkanten och parkeringsytorna. I 
vallen placeras stora glasboxar som handelsverksamheterna kan 
använda som effektfulla rum för reklam 

Punkthus och designad 
vall, sedda från E6.
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Vertikalitet:
punkthus

Ledstång: 
positionsljus

Väggar:
vall

vall med garage 
och ljuskuber

upplysta reklamutrymmen 
i vägbank

punkthus

positionsljus
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Brytpunkt: den gröna bron
Brytpunkten mellan sekvens ett och två norrifrån består av en hängande 
trädgård! Rätt utformad och belyst ger den föreslagna gröna bron en 
portalverkan och blir en signal om att trafikanten är på väg in i ett nytt 
trafikrum utmed E6.

Mellan Andersbergs bostadsområde och området öster om vägen finns 
idag två sätt att ta sig: antingen tar man sig via Laholmsvägen i söder eller 
via en tunnel cirka 500 meter norr om Laholmsvägen. För att öka trygg-
heten och binda samman det grönstråk som löper genom Andersberg 
med friluftsområdet utmed Fylleån, föreslås en så kallad grön bro ersätta 
den befintliga tunneln.  Den gröna bron har plats för buss-, gång- och cykeltrafik. Bron är 
belagd med gräs utanför väg- och GC-banorna och skyddande vegetation utmed dess 
kanter tar bort känslan av att passera över en motorväg.

För att fullfölja grönstråket mellan Andersberg och Fylleån föreslås en ny gångbro över 
Fylleån i stråkets förlänging.

grön bro
förstärkt grönstråk mot 
Fylleån

ny bro över 
Fylleån
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Port:
den gröna bron

Glasboxarna i gräsvallen blir effektfulla rum för reklam
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Sekvens två: avfartsrampen
Efter den gröna bron tillkommer en trädrad i mittremsan som ett nytt 
element i vägrummet. Trädplanteringen ger ytterligare ett tecken om 

att trafikanten närmar sig en 
stad och skapar ökad rumslig-
het. Åt väster löper en vall vilken 
är planterad i asymmetriska 
strimmor som bildar ett mönster 
av olika blommor och växters 
färger och former. Mönstret går 
mot trafikantens rörelse och har 
därmed en viss retarderande 
verkan. På andra sidan vägbanken ligger hus vars 
östra gavlar är instuckna i vallen. Dessa hus skulle 
kunna användas för bostads- eller kontorsändamål. 
Innanför vallhusen föreslås ett mindre radhusom-
råde.

Avfartsrampen kantas på östra sidan av en trädrad 
vilken ger optisk ledning i svängen och skiljer 
avfartsvägens vägrum från resten av trafikplatsen. 
Kantsten ger vägkanterna en urbanare utformning. 
Cirka 100 meter in på avfartsvägen tar den desig-
nade vallen slut och ersätts med kringbygd kvarters-
bebyggelse omgiven av en transparent bullerskärm. 
Liksom vallen skyddar den slutna bebyggelsestruk-
turen kvarteren innanför från buller. Bebyggelsen 
ger trafikrummet en tydlig vägg och signalerar ökad 
stadsmässighet. Trafikanten är nu förberedd på att 
komma fram till staden.

designad vall

radhus-
kvarter

hus i vall

slutna 
fasader 
mot vägen

trädrad 
utmed 
avfarts-
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Väggar:
vall, byggnader

Ledstång:
trädrad

Mot motorvägen är bullervallen täckt med ett spännande vegeta-
tionsmönster, på sidan mot Andersberg ligger hus instuckna i val-
len. Kanske med toalettfönster mot motorvägen för den modige? 
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Sekvenser utmed E�  från söder
Delområdet ”mötet från norr” är uppdelat på 
tre sekvenser och en brytpunkt. Sekvenserna 
leder trafikanten från den planerade Södra 
Infarten till Laholmsvägen.

Förståelse och identitet
En belyst bro,  vinkelställda 
upplysta hus och en designad 
vall som knyter ihop gestalt-
ningen genom hela trafik-
platsen och ger delområdet 
karaktär.

Orienterbarhet
Utformningen av avfartsram-
pen mot Laholmsvägen gör 
det lättare att hitta rätt in mot 
staden.

Variation och rytm
Vinklade hus ger olika rytm-
verkan beroende på om trafik-
anten kör norrut eller söderut; 
norrut verkar husen retarderan-
de, söderut harmonierar husen 
med trafikens riktning. 

Återkoppling resupplevelse
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Sekvens ett: efter södra trafikplatsen
Den planerade södra trafikplatsen kommer att bli sekvenssträckans 
första brytpunkt. Även om trafikplatsen kommer att ges en mindre 
stadsmässig utformning, ger den en indikation om kommande 
stadsbygd och förändringar i trafikmiljön. Från trafikplatsen sluttar E6 
nedåt och trafikanten har en vid utsikt över Vilhelmsfält och Anders-
berg. Cirka hundra meter efter trafikplatsen sluts vägrummet åt öster 
av en vall.

Den befintliga belysningen föreslås bytas mot positionsljus, 
vilka ger effektfull optisk ledning när vägen sluttar nedåt 
samtidigt som den svänger svagt åt öster. (Positionsljus är 0,5-1 
meters höga stolprör försedda med en lysrörslampa i en topp-
monterad kupa. Positionsljusen markerar vägens riktning utan 
att störa mörkerseendet. ) De nuvarande 
breda skyddsbalkarna av stål ersätts av 
vajerräcken.

Ledstång:
positionsljus

positions-
ljus lyser upp 
vägbanan
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Sekvens två: vinklade 
hus och vall
Sekvens två handlar mycket 
om att ge en ram åt och rikta 
rum. Den nuvarande sly-
vegetationen som växer på 
vallen på vägens östra sida 
avverkas. Vallen planteras 
istället med gräs och ridåer 
av häggmispel som löper 
vinkelrätt mot motorvägen 
och vallen. Mellan ridåerna 
placeras ljuskuber, vilka anspelar på utform-
ningen av den vall som löper utmed E6 i 
sekvens ett, södergående riktning.

Vegetationsridåer accentuerar rörelsen i 
sekvenser.

vall med ljuskuber 
och vegetations-
ridåer

vinklade hus 
riktar rummet

trädrad i 
mittremsan 
ökar stads-
mässigheten



fö
rslag

8�

På vägens västra sida föreslås vinklade hus som med 
sina höga, transparent lysande gavlar riktar vägrummet 
och ger en retarderande verkan genom ljus och vertika-
litet. Husens långsidor har en mer sluten och horisontell 
karaktär och syftar till att följa den södergående trafik-
rörelsen. Husen skyddas av genomskinliga bullerskärmar 
i träribbor och glas.

I inledningen av sekvens två börjar - precis som i sekvens 
två i södergående riktning - en trädrad i vägens mitt-
remsa. Trädridån bör inte vara för tät eftersom den då 
kan inkräkta på de vinklade husens effekt.
 

Vertikalitet:
upplysta husgavlar

Ledstång : 
positionsljus, träd-
plantering

Väggar:
vall, vinklade hus, 
vegetationsridåer

Gavlarna ger vertikalverkan, 
långsidorna väggverkan.
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Trafikanten som kör norrut möts av upplysta gavlar och en designad vall.

De vinklade 
husen följer 
trafikantens 
rörelse i 
södergående 
riktning.



Brytpunkt: belyst bro
Alldeles innan avfarten in mot centrum i norrgående riktning passerar 
Laholmsvägen över E6 på en vägbro. Bron är av betong och har två 
spann uppburna av runda betongpelare. Miljön under bron är mycket 
mörk vilket gör den oattraktiv för  passerande bilister och otrygg för de 
cyklister som passerar under bron på cykelbanan i kanten av körfälten.

En ny belysning - förslagsvis med färger som kan ändras utifrån till 
exempel årstid – som belyser bron underifrån ökar brons portalverkan 
och accentuerar övergången från ett trafikrum till ett annat.

Bron ges stöd i landskapet genom plantering av buskar 
utmed brons kantstöd.

  
Port:
den belysta bron

Exempel på upplysta 
broar utmed E20 och 
rv 65

foto: Henrik Undeland

foto: Henrik Undeland
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Sekvens tre: avfarten
Avfartsrampen från E6 till den 
signalreglerade korsningen med 
Laholmsvägen och infarten till 
norra Eurostop kommer alldeles 
direkt efter det att E6 passerat 
under Laholmsvägen. Vägens 
orienterbarhet är låg eftersom av-
fartsrampen svänger kraftigt åt ett 
för trafikanten ologiskt håll samti-
digt som trafikplatsens vegetation 
ger begränsade möjligheter till 
utblickar.

siktlinje mot Eurostop

optisk ledning genom 
kurvan

optisk ledning genom 
kurvan
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Ledstång:
ljuspelare, träd-
rader

Väggar:
vall, vegetation

Genom att placera ljuspelare på ett jämnt 
avstånd i vägens ytterkurva förstärks vägens 
yttre kontur och ger trafikanten optisk 
ledning genom svängen. En planterad vall 
ger ökad rumslighet åt öster. För att förstär-
ka orienterbarheten görs ett släpp i trädra-
den i siktlinjen mot Eurostops höghus, vilket 
fungerar som landmärke. Den höga vegeta-
tionen inuti trafikplatsen bör ersättas med 
en brynväxt, förslagsvis slånbär som gör att 
trafikanternas sikt blir bättre samtidigt som 
rumskänslan bevaras.
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Mellanrummet
I mitten av trafikplatsen finns ett trafik-
rum där endast den förbipasserande 
bilisten färdas. Eftersom trafikanten 
varken ska svänga av eller på motor-
vägen ska gestaltningen inte verka 
retarderande eller accelererande. Ut-
formningen bör däremot bidra till att 
tydliggöra och styra trafikantens upp-
märksamhet mot de av- och påfarts-
ramper som ansluter på ömse sidor av 
motorvägen.

plantering och sten-
läggning stärker sikt-
vinkeln

optisk ledning 
genom kurvan

damm och stenläggning 
stärker siktvinkeln
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Väggar:
trädplantering

Golv:
stensättning, damm 
och plantering

Ledstång : 
trädplantering

På motorvägens östra sida föreslås ett stenparti vars 
former ger en stärkt siktlinje från E6 mot påfartsrampen. 
Inuti stenpartiet planteras ginst. På västra sidan om motor-
vägen fortsätter stenpartiet och ger även här en förstärkt 
siktlinje mellan E6 och påfartsrampen i södergående 
riktning. En damm återspeglar formen hos ginstplante-
ringen på andra sidan vägen. De valda materialen är ett 
sätt att återkoppla till rullstensfälten, ginsten och havet i 
den halländska naturen. 

En trädrad ger optisk ledning genom påfartsrampens 
sväng från cirkulationsplatsen. För att inte skymma sikten 
är träden planterade på insidan av svängen.
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Förståelse och identitet
Stadsmässig bebyggelse utmed 
Laholmsvägen tydliggör An-
dersbergs roll som stadens 
verkliga entré.

Orienterbarhet
Axeln in mot centrum förtydli-
gas ytterligare.

Variation och rytm
Tydlig brytpunkt vid cirkula-
tionsplatsen – här byter La-
holmsvägen från att vara väg 
till att bli gata.

Sekvenser utmed Laholmsvägen
Delområdet ”Laholmsvägen” är uppdelat på två 
sekvenser och en brytpunkt. Sekvenserna leder 
trafikanten från korsningen söder om Eurostop till 
förändringsområdets västra kant utmed Laholmsvä-
gen. Cirkulationsplatsen i början på Laholmsvägen 
är brytpunkt mellan de två sekvenserna.

Återkoppling resupplevelse
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Sekvens ett: Eurostop – cirkulationen
Vägrummet sluts först av vegetation på ömse sidor. När vägen passerar över 
E6 blir vägrummet öppet utan klara väggar. Vägen ligger högt och sluttar ned 
mot cirkulationsplatsen vid Ryttarevägen. 

Korsningarna Laholmsvägen – avfartsrampen och Laholmsvägen – Eurostop 
är idag signalreglerade. För att skapa trevligare och säkrare anslutningar till 
Laholmsvägen byts den nuvarande trafiklösningen till två cirkulationsplat-
ser. Körfälten smalnas av och i östergående körriktning tas ett av dagens tre 
körfält bort. Refuger och rondeller ges en enhetlig utformning med stensätt-
ning. Den nuvarande hastigheten 70 km/h sänks till 50 km/h.

För att inte förstöra den 
upplysta brons effekt 
väljs lågljusbelysning 
utmed Laholmsvägens 
första bit in mot staden. 
Låghöjdsbelysning är en 
armatur placerad på cirka 
en meters höjd som lyser 
upp hela vägbanan utan 
att belysa vägrummet. Att 
hålla en låg gestaltnings-
profil utmed sekvensen är 
också ett medvetet val för 
att skapa variation och för-
väntan inför brytpunkten 
vid cirkulationsplatsen.

cirkulationer istället 
för signalreglerade 
korsningar
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Brytpunkt: cirkulationen
Cirkulationsplatsen i korsningen Laholmsvägen – Ryttarevägen kan 
sägas vara den verkliga entrépunkten i Andersbergs trafikplats. Här 
landar trafikanter som kommer från såväl norr som öster och söder. 
Cirkulationsplatsen gör att hastigheten sänks och att uppmärksam-
hetens skärps. För att stärka känslan av entré och stadsmässighet 
omsluts cirkulationen av högre byggnader. 

För ökad portalverkan kan fasaderna på husens avfasade hörn 
belysas. Rondellen ges en stram, urban utformning med dämpad 
belysning. Rondell och gator omges av kantsten.

Port:
avfasade byggnader

Golv:
avvikande beläggning i 
cirkulationen

olika beläggningar i 
cirkulationen

högre hus mot 
cirkulationen

Exempel på beläggningar i cirkulation 
(Aneby)

foto: Henrik Undeland
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Sekvens två: den stadsmässiga boulevarden
Trafikanten har nått staden och färdas härmed i stadstrafik. De be-
fintliga körfälten smalnas av och sidoområdena bebyggs vilket gör 
dagens väg till gata. Hastigheten sänks från 70 till 50. Andersbergs-
ringen smalnas av och förskjuts norrut. Ytorna som frigörs ersätts 
liksom de nuvarande verksamhetstomterna utmed Andersbergs-
ringen med kvarter för handel, kontor och bostäder. 

smalare körbanor

nya kvarter med blandade 
funktioner
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För ett levande gatuliv är det viktigt att 
funktionerna i kvarteren utmed Laholmsvägen 
blir blandade, vilket kräver parkeringsmöjlig-
heter i anslutning till handeln i byggnadernas 
bottenvåningar. En smal medlöpande väg ger 
säkrare parkeringar utmed Laholmsvägens 
norra sida. Mellan huskropparna placeras 
bullerplank vars utformning bör harmoniera 
med husen.

foto: Karolina Örnebladfoto: Henrik Undeland

Exempel på beläggning vid korsning Parkering utmed husliv i Hammarby sjöstad
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De befintliga verksamhetskvarteren som kantar Laholms-
vägens södra sida föreslås ersättas med nya kvarter för handel 
och lättare verksamheter. För att uppmuntra företagen att 
orientera sin framsida och sina entréer mot Laholmsvägen 
planeras byggnadernas parkeringar mot Laholmsvägen och 
lager och inlastning mot matarvägen i söder.

Laholmsvägens körbanor avgränsas av kansten. Den ökade 
stadsmässigheten accentueras genom att infartens låghöjds-
belysning efter rondellen byts mot en linhängd belysning med 
dämpat ljus. Gång- och cykelbanor belyses med separata armaturer. 

Avsmalningen av Laholmsvägen  kräver att två av de tre nuvarande trädraderna ersätts 
med nyplanteringar. Ytterligare en trädrad planteras utmed den norra cykelbanan för att ge 
en ökad rumskänsla åt de bilfria ytorna utmed kvartershusen.

foto: Karolina Örneblad

Väggar:
byggnader, träd

Golv:
avvikande belägg-
ning korsningar och 
övergångsställen

parkeringar utmed vägen

stenbeläggning i korsning

Boulevard i Hammarby sjöstad
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Som trafikant får man många gånger sitt första – och kanske 
enda – intryck av en stad vid förbifartens trafikplatser. Här 
återfinns ofta brytpunkter både för körmönster och stadsmön-
ster. Vid trafikplatsen ändras förutsättningarna för bilisterna 
och deras upplevelse av trafikmiljön och här delar förbifarten 
stadsbygd från landsbygd. 

Detta arbete handlar om hur man kan förbättra intrycket av en 
stads entré genom fysiska gestaltningsåtgärder. Arbetet syftar 
till att skapa en metod för att tydliggöra färden till trafikplat-
sen och vidare in mot staden och göra den till en regisserad 
resa genom rum. Genom att skapa en styrd sekvens av rum och 
brytpunkter underlättas förändringen av trafikantens rumsliga 
närvaro och intrycket av stadens entré stärks. 

Arbetet utgörs av en analys av planeringsförutsättningarna 
kring Andersbergs trafikplats i Halmstad, en teoridel som ger 
en bakgrund till arbetets gestaltningsstrategi samt en del med 
ett planförslag för området runt Andersbergs trafikplats. 


