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Förord 
 

en här uppsatsen är ett examensarbete, tillika en studie av ett område vid vatten. Platsen är centrala Halmstad, en 
medelstor svensk stad. I studien får läsaren ta del av Tullkammarkajens förvandling från en arbetsplats med mindre 

tillverknings-, hamn- och serviceföretag till en stadsdel med bostäder och service integrerat. Omgivningens kvaliteter synas 
och involveras i ett ansiktslyft för den nya stadsdelen. En nulägesbeskrivning och en analys resulterar i ett förslag på ny 
bebyggelse och markanvändning för området.  
 
Syftet med examensarbetet är att belysa stadsdelens funktioner som de ser ut idag, vidareutveckla dem efter de 
förutsättningar som råder. En exemplifiering av stadsförnyelse vid vatten på fler håll i Sverige ingår också. Förnyelsen sätts i 
fokus, vilket innebär att både bakgrund och utgångsläge liksom förnyelsens konsekvenser beskrivs.  
 
Under projektets gång har jag periodvis samarbetat med expertis på Halmstad kommun. Jag har även tagit del av kommunalt 
material i form av utredningar, planer etc. Byggnadskontoret har hjälpt mig med material och gett synpunkter på mina 
förslag. De har även själva framfört sina visioner och kommit med idéer för framtida användning av området vilket har 
inspirerat mig i mitt arbete. I frågor som gäller trafik och översiktlig planering har Stadsbyggnadskontoret i Halmstad varit 
behjälpliga. 
 
Projektet har genomförts individuellt med handledare Gunnar Nyström på institutionen för Fysisk Planering.  
 
 
 
 
 
 
David Melander  
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