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Förord
Detta examensarbete är det sista momentet på min utbildning inom Fysisk 
planering. Utbildningen omfattar 180 poäng och leder till en teknologie 
magisterexamen. 

Stort tack till Byggnadskontoret i Halmstads kommun för all hjälp och för att jag 
fi ck vara hos er under denna tid som jag skrev examensarbetet. Tack även till 
familj och vänner som hjälpt mig under arbetets gång.

Handledare: Thomas Hellquist, Blekinge Tekniska Högskola
Handledare: Mattias Bjellvi, Halmstads kommun

Jenny 
Halmstad, mars 2008
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SammanfattningSammanfattning
I många städer lägger industrier ner eller fl yttar ut från stan. Detta medför att I många städer lägger industrier ner eller fl yttar ut från stan. Detta medför att 
gamla hamnområden blir lediga och kan omvandlas. De blir istället nya attrak-gamla hamnområden blir lediga och kan omvandlas. De blir istället nya attrak-
tiva bostadsområden och populära platser för stadens invånare att röra sig i. tiva bostadsområden och populära platser för stadens invånare att röra sig i. 

Ån Nissan som fl yter genom Halmstad delar staden i en västlig och östlig del. Ån Nissan som fl yter genom Halmstad delar staden i en västlig och östlig del. 
Den upplevs idag mer som en barriär än som en tillgång för staden. Kommu-Den upplevs idag mer som en barriär än som en tillgång för staden. Kommu-
nen har påbörjat arbetet med att ”vända” staden mot Nissan, men det fi nns nen har påbörjat arbetet med att ”vända” staden mot Nissan, men det fi nns 
mycket kvar att göra. mycket kvar att göra. 

I arbetet delar jag in Nissan i tre steg där jag först tittar mer övergripande på I arbetet delar jag in Nissan i tre steg där jag först tittar mer övergripande på 
området runt Nissan från Frennarp i norr till hamnen i söder. Sedan går jag in området runt Nissan från Frennarp i norr till hamnen i söder. Sedan går jag in 
lite djupare på en mellannivå och pekar på områden som kan förstärkas i om-lite djupare på en mellannivå och pekar på områden som kan förstärkas i om-
rådet runt centrum. Här ger jag även övergripande förslag på åtgärder. I sista rådet runt centrum. Här ger jag även övergripande förslag på åtgärder. I sista 
steget fördjupar jag mig mer i delen vid Norre Katts park och museet och visar steget fördjupar jag mig mer i delen vid Norre Katts park och museet och visar 
förslag på nya byggnader och platser. förslag på nya byggnader och platser. 

Halmstads kommun har redan gjort mycket förbättringar mot Nissan på den Halmstads kommun har redan gjort mycket förbättringar mot Nissan på den 
östra sidan. Detta arbete är därför mer inriktat på den västra sidan av Nissan östra sidan. Detta arbete är därför mer inriktat på den västra sidan av Nissan 
och vad som kan göras för att stärka detta område mot Nissan men även mot och vad som kan göras för att stärka detta område mot Nissan men även mot 
centrum.centrum.

Genom att stärka Halmstad runt Nissan kommer stadens invånare få ett bättre Genom att stärka Halmstad runt Nissan kommer stadens invånare få ett bättre 
och tätare centrum. och tätare centrum. 

I arbetet fokuserar jag på målpunkter, platser och tillgänglighet. Dessa är vägle-I arbetet fokuserar jag på målpunkter, platser och tillgänglighet. Dessa är vägle-
dande ord för framtida planering. dande ord för framtida planering. 
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Inledning
Nissan, som är en av de fyra stora åarna i Halland 
är ca 200 km lång. Den börjar i Taberg i Småland 
och rinner igenom många byar i både Småland och 
Halland på sin färd ner till Halmstad. I Halmstad 
delar Nissan staden i en västlig och en östlig sida, 
innan den mynnar ut i havet. Stadens centrum lig-
ger bara ett kvarter bort från Nissan, men ån upp-
levs inte som en del av staden idag utan mer som 
en barriär. Detta vill Halmstads kommun ändra 
på och har  därför påbörjat arbetet med att vända 
staden mot Nissan. (www.halmstad.se)

Halmstads kommun består förutom av centralorten 
Halmstad av många mindre småorter som Getinge, 
Oskarsström, Simlångsdalen och Trönninge. Längs 
kusten ligger fl era mindre kustsamhällen som Gröt-
vik med sitt gamla stenhuggeri som var aktivt från 
mitten av 1800-talet fram till 1965 och Tylösand 
som är ett populärt turistmål på sommarhalvåret. 
(Halmstads översiktsplan)

Vid kommunsammanslagningen 1974 uppgick fl era småkommuner i Halmstads kom-
mun och bildade då Halmstads storkommun. I hela kommunen bor idag cirka 90 000 
invånare varav cirka 60 000 bor i staden. De tre största arbetsgivarna i staden är Halm-
stads kommun med cirka 7 000 anställda, Länssjukhuset med ca 2 200 anställda, För-
svarsmakten med ca 850 anställda och Nordiska fi lt AB med  ca 650 anställda. (www.
halmstad.se)

Halmstad

Malmö

Göteborg

Helsingborg

Varberg

Falkenberg

Idag byggs det bostäder längs den östra sidan av ån, Nissastrand, där även det nya 
stadsbiblioteket öppnar upp sig mot Nissan och över vattnet. Här hade tidigare Nord-
iska fi lt sina lokaler. I slutet av 1980-talet köpte kommunen marken och där belägna in-
dustrier fl yttade till Flygstaden utanför staden. (www.hallandsposten.se) År 2007 fi rade 
Halmstad 700 år och det gjordes hela året med olika arrangemang i form av marinfesti-
val, vågspel, Solheim cup mm. 

Nissastrand

Strax söder om Nissastrand fi nns Picassoparken 
som nyligen renoverades. Söder om Picassopar-
ken har arbetet påbörjats med Sinnenas promenad 
vilken är tänkt som en promenad som ska stimu-
lera de fem sinnena: hörsel, smak, syn, känsel och 
doft. Promenaden ska vara uppdelad i fem rum där 
varje rum ska representera ett av de fem sinnena. 
Från slottet sträcker sig Prins Bertils stig. Prome-
naden följer kustlinjen hela vägen ut till Tylösand. 
Längs promenaden går det att läsa informations-
skyltar om olika byggnader och platser. (www.
halmstad.se)
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Syfte
Syftet med detta arbete är att ta fram ett underlag för en framtida planering över om-
rådet längs med Nissan. Men även att ta fram förslag till åtgärder. Dessa åtgärder är 
tänkta att stärka området runt Nissan och göra området vid Nissan mer tillgängligt för 
Halmstads invånare.

·  Att få staden att mer utnyttja västra sidan av Nissan och öka attraktiviteten.
·  Att kartlägga de olika områdeskaraktärer som sträcker sig längs med Nissan.
·  Att bestämma och tydliggöra var ”gränsen” för olika områden, exempelvis 
 mellan centrum och bostadsområden går. 
· Att urskilja var staden börjar idag och var den ska börja i framtiden.

Det är inte meningen att centrum ska fl yttas till vattnet utan istället skapa ett rörelse-
mönster längs Nissan. Det ska ges möjlighet till att fortsätta Prins Bertils stråk norrut 
och eventuellt utveckla det till ett kulturstråk eller ett kunskapsstråk. Utredningen av 
området runt Nissan ska sedan ligga som grund för vidare utveckling av Nissan-områ-
det. Jag kommer att arbeta vidare med området norr om Norre port och göra en fördjup-
ningsdel på detta område. Där kommer jag att titta på varför denna del av staden som 
på kartan ser ut att vara väldigt central inte upplevs så central. I norra delen av detta 
område ligger Halmstads museum. Jag kommer att titta på möjligheten att komplettera 
museet med en eller fl era byggnader och försöka knyta ihop parken och museet så att 
hela området upplevs som en mer central plats. 

Problemformulering
Vad kan man göra för att vända staden åt Nissan? Vad ska ingå i det centrala stadsrum-
met och hur kan det förstärkas? För några år sedan stod Halmstads nya stadsbibliotek 
klart. Kan det vara aktuellt med fl er offentliga byggnader längs med Nissan, som även 
de bryter vattenlinjen? Exempel på det kan vara kulturhus, konsthall mm. Kan dessa 
nya byggnader öka attraktionskraften och förstärka tillgängligheten längs Nissan? 
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Historia
Innan Halmstad fi ck den placering som staden har idag, låg staden placerad längre upp-
ströms Nissan. På denna plats fi nns det idag endast en kyrkoruin kvar från den tiden.
Staden låg ovanför en fors och den placeringen var för att staden skulle ligga mer skyd-
dad från inkräktare från havet. Men det blev problem när det kom handelsskepp som 
inte kunde ta sig upp för forsen utan fi ck lasta av sina varor nedströms och transportera 
varorna på land sista biten. Men med tiden blev hotet från havet mindre och handels-
möjligheterna från havet bättre. På 1320-talet fl yttades därför hela staden till den plats 
som staden har idag. Halmstads första kända privilegiebrev är från 1307, men Halmstad 
nämns i texter redan på 1260-talet. (Borgman, red s. 12 och www.halmstad.se) 

År 1619 var det en stor stadsbrand i Halmstad. Efter branden såg den danske kungen 
Christian IV till att Halmstad fi ck sitt nuvarande rättvinkliga gatunät. Eftersom Halm-
stad var en fästningsstad ville man kunna förfl ytta trupper och materiel i staden på ett 
effektivt sätt. Stora torg utgjorde en samlingsplats för trupperna som sedan skickades ut 
till olika delar av staden. (Borgman, red s. 64, 122) 

Norre port 
På medeltiden var Norre port en av fyra stadsportar som ingick i befästningsstaden 
Halmstad. Idag är det endast Norre port som fi nns kvar. Fasaden har varierat. Från bör-
jan hade porten en putsad stark röd färg. Den har även varit vit. Men sedan 1887 har det 
varit tegelfasad. (www.hallandsposten.se)

Norre port och Norre torg
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Framträdande industrier genom åren
Det första bryggeriet i Halmstad anlades 1836 av Anders Julius Appeltofft. Det andra 
bryggeriet, Östra, kom år 1846. På den tiden fanns det bara 28 bryggerier i hela Sverige 
och två av dem låg alltså i Halmstad. Fram till 1979 hade Halmstad två bryggerier, då 
Appeltofft köpte Östra. År 1996 ändrade bryggeriet namn till Krönleins. Företaget är 
än idag ett familjeföretag med sex generationer av bryggare. (Borgman, red s.100-101) 
(kroenleins.se)

Mellan åren 1852-1939 drevs en framgångsrik ångbåtslinje längs den svenska västkus-
ten. Hallandsbolaget tog både passagerare och last. Främst var linjen populär för resor 
till andra sidan Hallandsåsen, eftersom järnvägen stod klar först 1880. År 1925 såldes 
Hallandsbolaget till Broströmskoncernen. Den nya hemorten blev Göteborg och större 
delen av Halmstads ångfartygsfl otta försvann. (Borgman, red s. 92)    

Under industrialiseringen växte Halmstad kraftigt. I takt med att folk fl yttade in i staden 
för att arbeta blev Halmstad trångt, och det blev dyrt att bo där. Många arbetare valde 
att fl ytta ut från de centrala delarna och istället bosätta sig på den östra sidan av Nissan 
som erbjöd billigare boende. Arbetarna fi ck nu närmre till sina arbeten. De fl esta indu-
strier, exempelvis järnvägen och hamnen med fl era, låg redan placerade på den östra 
sidan. Idag kan man fortfarande se spår i de båda delarna från denna tid. Det bor färre 
människor, medelinkomsten är i snitt högre och fl er äger sin bostad på den västra sidan. 
På den östra sidan bor det betydligt fl er invandrare än den västra sidan. Högskolan pla-
cerades på öster med det politiska målet att öka integrationen i området. (Borgman, red 
s. 141-142)

Appeltofftska bryggeribyggnad
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Bakgrund

Olika strukturer i staden

Cykelnätet i stan, röda är cykelbana och den 
blåa linjen är skyltad cykelbana.

Gång- och cykelnätet
Cykellederna längs med Nissan varierar i 
kvalitet från cykelbana till rekreationscy-
kelstråk. De fl esta av broarna har separata 
gång- och cykelbanor. 

Det fi nns två cykelleder som går genom 
stan. Ginstleden kommer söder ifrån och 
går genom Halmstad vidare norrut mot 
Ugglarp. Hylteslingan går i två alternativa 
vägar till Hylte. 

Prins Bertils promenad sträcker sig från 
slottet och ut till Tylösand. Första delen 
av Sinnenas promenad från Slottsbron till 
järnvägsstationen har påbörjats.

Prins Bertils stråk sträcker sig längs kusten mellan centrum och Tylösand.

Slottet

Tylösand
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De gröna linjerna visar busslinjernas sträck-
ning i anslutning till områdena som ligger nära 
Nissan. Alla linjerna utgår från Österskans.

Gatustrukturen i staden 
Det fi nns tre stora infartsleder till stan från 
motorvägen. En fjärde motorvägsavfart 
diskuteras. Den på- och avfarten kommer 
i så fall att bli placerad söder om Eurosto-
pavfarten. Denna avfart är tänkt att avlasta 
trafi ken i centrum och Slottsbron från 
den trafi k som ska ta sig vidare västerut. 
(Halmstads översiktsplan 2002)

Motorvägen (röd) i öster med tre infarter 
(orange) till stan. De tre infarterna binds ihop av 
Wrangelsleden (gul). Bebyggt område ljusgrå. 
Industriområden mörkgrå. Den svarta linjen 
är järnvägen som gör en sväng in genom stan. 
Nissan blå.

Kollektivtrafi ken 
Fem busslinjer berör delvis områdena 
längs Nissan. På den östra sidan går linje 
61 från Österskans norrut till Frennarp där 
den vänder. Linje 64 går mellan Öster-
skans och järnvägsstationen. Det går även 
en industrilinje, nr 70, på den östra sidan 
mellan Österskans och hamnen. En tur på 
morgonen från stan och en tur på kvällen 
tillbaka till stan.

På den västra sidan av Nissan är det linje 
40 mot Kärleken som berör området. 
Söderut fi nns linje 62 som går förbi Katte-
gattgymnasiet och sedan går parallellt med 
Nissan ett kvarter in mot land. Alla dessa 
linjer utgår från Österskans bussterminal. 

Wrangelsgatan går mellan södra infarten 
och norra infarten och binder på så sätt 
samman de tre infartsvägarna.  

Eftersom Halmstad är en gammal befäst-
ningstad har gatorna i centrum en rak ga-
tustruktur. Runt den gamla staden gick en 
vallgrav som idag är igentäckt och skapar 
Karl XI:s väg. 

Järnvägen
Västkustbanan går genom stan på den östra 
sidan av Nissan.

Vad säger översiktsplanen
I översiktsplanen visas en vision över 
området 2020 som säger att området runt 
Nissan då kommer vara utbyggt med cirka 
2780 nya lägenheter. Det har byggts en ny 
infart från E6 till Halmstad. Denna led går 
sedan vidare i en tunnel under Nissan och 
vidare väster ut. (Halmstad översiktsplan s 34)
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Riksintresse för frilufsliv

Området längs Nissan är av riksintresse för frilufsliv. Det innebär att området ska 
skyddas mot åtgärder som kan skada dess betydelse för frilufslivet. 

Museum

Stadsbiblioteket

Norre Katts park

Bastionen
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Målpunkter
En målpunkt är en plats eller ett ställe dit man har ett ärende. De kan vara stora el-
ler små, privata eller offentliga. En populär målpunkt drar mycket folk och blir då en 
mötesplats för invånarna. En mötesplats kan även vara en plats som är lätt att hitta och 
som alla känner till, exempelvis en staty.

Brun - handel
Grå - trafi k
Röd - skola
Orange - kultur
Kors - vård
Grön - idrott Olika sorters målpunkter fördelade i stan. Motorvägen i öster med de tre 

infartsvägarna till stan.  

Målpunkter fördelade i stan
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Målpunkter längs Nissan

Slottsmöllan

Kanotklubb

Stadsbiblioteket

Bussterminal

Teatern

Järnvägsstation

Tropik center

Friskis & svettis

Museet

Centrum

Tingsrätten

Kattegattgymnasiet

Båtplatser

Småbåtshamn

Örjans vall

MedeltidsbynDe gröna ringarna och de gröna 
strecken markerar de olika mål-
punkterna längs Nissan. 
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Karaktärer idag

Stora stenkvartershus. 

Örjansskolans byggnader 
skapar ett rum runt skolgår-
den.

Nybyggda bostäder 
i en klunga.  

Parken är en grön 
lunga i stan. 

Industribyggnaderna utgör 
ett stort område med 
samma karaktär. 

Bostäder i form 
av punkthus lite 
avsides omringat 
av natur. 

Stora offentliga byggna-
der insprängda i park.

Centrum med bostäder 
och butiker.

Hamnområde

Nybyggda bostäder
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Sekvens runt Nissan
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Jag kommer att börja stort och inventera hela områ-
det runt Nissan och sedan dela in Nissan i fyra områ-
den som jag beskriver närmre. De fyra olika delarna 
är hamndelen, södra delen, mellandelen och norra 
delen. Varje del kommer att beskrivas i en väster- 
och en östersida. Jag kommer att arbeta från hamnen 
i söder och norrut mot Frennarp. Den övergripande 
analysen avslutas med att jag ger förslag på framtida 
utveckling av området.

Hamndelen - västra sidan
För att komma till hamnen måste man lämna vat-
tenkanten och röra sig in mot land. Här tappar jag 
orienteringen, men hittar sedan en väg som fortsätter 
söderut. Miljön är lite ”ruffi g” med små träd som 
växt upp lite varstans. Rummet öppnar upp sig med 
en stor asfaltsyta och i utkanten av detta rum ligger 
ett lotshus. På denna yta står det en del båtar, till 
synes lite kors och tvärs. 

Gulmarkerat område är befi ntliga bostäder. Blågrå-teknisk an-
läggning, grå-industri.

Halmstads segelsällskap har en småbåtshamn med ca 5–6 bryggor som det ligger små-
båtar vid. Vid hamnen ligger det även en bilparkering. Söder om hamnen går en lång 
pir ut. På denna står människor och fi skar.

När jag lämnar området märker jag  att det luktar lite illa vid reningsverkets entré, men 
det är inget som märkts i resten av området. 

Inventering av området längs Nissan
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Reningsverk

Småbåtshamn

Uppställningsplats 
för båtar

Bostäder

Halmstad hamn

Ortofoto hamndelen

Hamndelen - Östra sidan
På östra sidan är det inhägnade industrier, så detta område är stängt för allmänheten. 
Här ligger det stora industribyggnader. De känns overkligt stora. Det ligger virke upp-
lagt för utskeppning. Även containrar och bilar står uppställda på området. Det ligger 
ett stort fartyg vid kajkanten. 

Industribyggnad på den östra sidan
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Södra delen - Västra sidan 

Vid Fiskebodarna
På den västra sidan vid fi skebodarna är miljön små-
skalig och ganska charmig med sina små privata 
bryggor med tillhörande båtar. Liten grusgång mel-
lan fi skebodarna och bryggorna. När folk besöker 
sina fi skebodar kan området upplevas lite privat. (Det 
fi nns en ny detaljplan som säger att det ska byggas 
nya bostäder i detta område. Kan man hitta ett nytt 
ställe för dessa fi skebodar?) I norra delen av området 
står det båttrailers uppställda. Det ser inte ut att vara 
någon strukturerad uppställningsyta. Det är även här 
som det fi nns möjlighet att sätta i och ta upp sina 
småbåtar. 

Vid Bygg Sjögren
Det fi nns en liten sjöbod i södra delen där det står att 
det är sjöräddning. Den ser mer ut som en kolonistuga 
med odlad tomtmark till. En gropig bred grusväg 
stäcker sig längs vattnet. En brygga sträcker sig en bit ut i Nissan parallellt med strand-
kanten där det ligger småbåtar. Några bänkar fi nns men är dåligt skötta. Stor plåt-
byggnad som inrymmer Bygg Sjögren. Storskalighet som upplevs mindre på grund av 
marinstugan. Belysning fi nns. Många gående och cyklister passerar. Även detta område 
ingår i samma detaljplan som fi skebodarna.

Fiskebodarna Gulmarkerat område är befi ntliga bostäder. brun-kontor, 
grön-park/natur, grå-parkering, blågrå-industri.
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Vid Marinstugan och bostadshusen
Framför marinstugan är en iordninggjord yta med smågatsten. Där fi nns fl aggstänger 
och ett stort ankare placerat. Den breda grusvägen fortsätter, likaså den parallella bryg-
gan med småbåtarna. 

Norr om Marinstugan kommer det första bostadshuset som har ett våningsantal som 
varierar mellan 3 och 5 våningar. De ser ut att vara byggda i mitten av 1990-talet, med 
få och små balkonger ut mot vattnet. Bostäderna strax norr där om ser mer ut att vara 
byggda i slutet av 1990-talet. Lägenheterna har stora fönster och balkonger ut mot 
Nissan. De nedersta lägenheterna har fi n utsikt mot båtarna i Nissan. Lägenheterna 
högre upp har en utsikt över Nissan och industribyggnaderna på andra sidan. Mellan 
dessa bostadshus fi nns en liten sliten lekplats som inte lockar till användning. Lekplat-
sen ligger även lite gömd bakom buskar. Norr om bostadshusen fi nns en liten parkering. 
Många gående och cyklister rör sig både i området och längs med vattnet.

Tropik center

Järnvägs station

Slottet och Najaden

Järnvägsparken

Kattegatt gymnasiet

Tingsrätten

Landstingshuset

Bygg Sjögren

Marinstugan

Kronobräneriet
Idag ligger fria målarskolan här

Ortofoto södra delen. I norr syns Slottbron.

Järnvägsstation
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Vid Kronobränneriet
Efter bostadshusen ligger gamla Kronobränneriets byggnad. Idag är det Fria målarsko-
lan som är verksam här. Bredvid Kronobränneriet ligger ett gammalt hus som tidigare 
var en skofabrik. Huset ser ut att vara öde och övergivet. Norr om dessa hus ligger 
landstingshuset som är en stor gråbrun byggnad och ser ut att vara byggd under 1970-
talet.

Här går bryggan som ligger parallellt en bit ut i Nissan in och ligger nu precis vid 
strandkanten. Denna brygga är smalare än den längre söderut. Det är även färre båtar än 
tidigare som ligger förtöjda här. På detta område längs Nissan fi nns det tre olika sorters 
papperskorgar. En bra visuell kontakt med högskolan fi nns. Det växer en del höga träd 
här ganska nära vägen vilket gör att vägen upplevs smalare.

Bryggan ligger en bit ut i vattnet 
men parallellt med stranden

Vid Slottet och Najaden
Framför slottet är en stor stenlagd plats. I slottets 
södra och västra del är en park som man inte kom-
mer in i. Landshövdingen bor i en del av slottet och i 
nedre delen fi nns en turistbyrå. Framför slottet ligger 
två stora segelbåtar. En av dem är Najaden. Platsen 
framför slottet är en fi n plats att exempelvis avnjuta 
en glass på, tyvärr fi nns det få bänkar att sitta på.

Prins Bertils promenad börjar vid slottet och sträcker 
sig hela vägen söderut längs med Nissan innan den 
viker av och fortsätter väster ut mot Tylösand. Det är 
ett populärt stråk som det rör sig mycket folk längs. I 
stort sett hela promenaden längs Nissan är grusväg. 

Slottsbron är en barriär. Det går inte att följa vat-
tenlinjen här varken gående eller med cykel, utan 
man måste gå runt ca 30 meter på vardera sida för att 
kunna fortsätta sin färd längs med Nissan.

Landins gamla skofabrikSlottet
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Södra delen - östra sidan 

Vid Möbelladan
Kajkanten vid möbelladan är ca 10–20 meter bred och 
utnyttjas dåligt. Den är asfalterad och har en stadslik 
karaktär. På kajen fi nns fl aggor och blomkrukor pla-
cerade. Detta gör att området känns lite mindre och 
inte så öde. I vattnet ligger en del småbåtar. Strax norr 
om möbelladan står en stor röd kran som inte används 
längre. Den fungerar idag som ett landmärke. Öster 
om möbelladan fi nns en stor grusyta som används som 
parkering, men som är dåligt utnyttjad.

Norra delen av Sinnenas promenad
Kajpromenaden sträcker sig fram till Slottsbron. Bron 
har mycket trafi k och är en stor barriär mellan stadens 
södra och norra delar. 

Första etappen av Sinnenas promenad har precis påbör-
jats. En promenad som sträcker sig från Slottsbron till 
Järnvägsstationen. 

Möte mellan asfalt och gatsten

MöbelladanRöd kran
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Mellandelen - västra sidan 

Södra delen av Hamngatan
Vid vattnet fi nns en smal kajpromenad, där a-lagare 
håller till i skydd av en häck. Promenaden upplevs 
instängd och trång men även lite otrygg trots att det är 
dag. Bakom häcken är det parkering och en bred dub-
belriktad gata. På den södra delen av gatan har res-
taurang Svea en liten utbyggnad som påminner om en 
veranda. På andra sidan Nissan ligger Picassoparken, 
som ger en fi n och stimulerande utsikt. I gallerian har 
arbetet med att bygga en ny entré mot Nissan precis 
avslutats.

Mellersta delen av Hamngatan 
Det är svårt och komplicerat att korsa Österbro. Det 
fi nns inget övergångställe, och det är mycket folk i 
rörelse här, gående, cyklister, bilar och bussar. Lite 
oklart var man ska bli av i denna korsning för bilar och 
cyklister men främst är det svårt för de gående då det 
inte fi nns några övergångsställen här.

Vid Nissan är det en kajkant och en grusad stig. Sedan är det en grässlänt upp till gatan 
och i denna slänt växer det höga träd. Ovanför slänten börjar gatan som det är bilpar-
kering längs. Det är mer öppet här så man känner sig inte inklämd eller gömd bakom 
någon häck. Här känns det som man kommer lite avsides av stan fast att centrum ligger 
på andra sidan husen. Det kan bero på att grusstigen ligger lägre än gatan.

Norra delen av Hamngatan
Norra delen av Hamngatan är en bilfri zon med smågatsten som markerar gåyta. Små 
tillfälliga sommaruteserveringar fi nns mellan grusstigen vid Nissan och gatan. Entréer 
till butiker har börjat komma ut mot gatan. Offentliga toaletter fi nns. Det är mycket folk 
i rörelse i detta område, både som ska över Nissan och in i stan men även folk som rör 
sig längs gatan. Gångbron över Nissan ligger i linje med gatan som går in i city. 

Södra delen av Hamngatan

Gulmarkerat område är befi ntliga bostäder. brun-centrum/
handel/kontor, grön-park/natur, röd-kultur/skola, grå-trafi k.

Ny entré till gallerian
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Picassoparken
Nyligen renoverd

Österskans busstation
Alla stadsbussarna stannar här

Nissastrand
Ny stadsdel som är
under uppbyggnad

Liten park mellan 
biblioteket och Nissastrand

Norre Katts park
Det gamla namnet på 
parken var Tivoli

Länsmuseet
Invigdes 1933

Örjansskolan
Förslag på ny 
kulturskola

Ligger lite inklämd
finns planer på att skolan ska 
flytta till Örjansskolan.

Röda järnvägsborn 
Gammal järnvägsbro som 
idag fungerar som en gång- 
och cykelbro

Lilla torg
Består till största delen av en 
parkeringsplats. I södra delen 
är det uteserveringar på 
sommaren.

Brogatan
Trafikerad gata med 
buss, cyklister och 
gående

Storgatan
Gågata där många 
affärer i stan ligger

Slottsbron

Österbron

Wrangelsleden

Ortofoto mellandelen. Wrangelsbron i norr och Slottsbron i söder

Norre Katts park
I södra delen av Norre Katts park ligger den gamla Bastionen. Denna del kommer man 
inte till från Nissan utan man måste då gå runt. Här känns det som om man lämnar 
centrum. Längre norrut öppnar parken upp sig, och det är mycket folk i rörelse. Parken 
upplevs lite som en gryta/dal när man har passerat Bastionen från Nissansidan.

Vid Länsmuseet och Örjansskolan
När man kommer söderifrån och precis passerat under Järnvägsbron delar sig gång-
vägen i tre vägar, som inte ser ut att leda till något. Den högra vägen fortsätter norrut 
längs med Nissan. Här är lite vegetation längs Nissan så ån försvinner lite. Den mitter-
sta vägen går förbi gaveln på museet och vidare förbi Örjansskolan. Den vänstra vägen 
går samman med gång- och cykelvägen som kommer från Järnvägsbron och fortsätter 
sedan parallellt med Badhusgatan västerut.

Museet har sin baksida mot Nissan och är väldigt anonymt. Det är lätt att missa museet 
när man går längs Nissan. På framsidan av museet går en lokalgata som är överdimen-
sionerad. Entrén till museet försvinner lite på grund av denna breda gata. 

Det känns inte alls som man är i stan längre även om det ligger stora kvarter med bostä-
der på andra sidan Norre Katts parken och kyrkogården. Det som gör det lite stadslikt 
är att det fortfarande är asfalterad gångväg.  

Järnvägsbron
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Biblioteket och kapsylparken Picassostatyn i Picassoparken

Mellandelen - Östra sidan 

Picassoparken
Vid Picassoparken lämnar promenaden kajkanten 
och denna blir istället park. Parken blev nyligen  re-
noverad och upprustad. Många sittmöjligheter fi nns, 
dock mest på kalla stenar men även på träbänkar. 
En asfalterad gång- och cykelbana går snett genom 
parken. Vid vattenkanten fi nns ett konstverk som 
sprutar ut vatten i Nissan. I ån står även en vatten-
fontän. 

På andra sidan ligger centrum. Man ser endast 
baksidan av centrum med dess slutna fasader. Även 
om det fi nns två broar upplevs det som att de båda 
områdena inte har något gemensamt. 

Kapsylparken
Ett grusstråk sträcker sig från Österbron längs med 
vattnet vidare norrut under biblioteket. Parken är lite 
nersänkt. Platsen känns avskild men centrum är inte 
långt borta. 
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Vid Stadsbiblioteket och Filtparken
Mellan Filtparken och Hamngatan sträcker sig en gång- och cykelbro. Från Filtparken 
sett ligger bron placerad i en siktlinje in mot Bankgatan vidare mot Lillatorg. Här blir 
bron en naturlig fortsättning vidare in i centrum. Men när man kommer från centrum 
och ska över bron kommer man direkt över till en park med en Y-korsning. På den 
högra stigens sida ligger kulturskolans byggnad inklämd, och sedan kommer stadsbib-
lioteket med baksidan ut mot parken. Snett till vänster går en stig in i parken. Längs 
Nissan fortsätter ett gångstråk till Nissastrand. 

Gamletull
Vid Nissastrand byggs nya bostäder som får ett bra läge till centrum. Här börjar en 
kajliknande promenad med grusgång och staket mot vattnet. Längs med promenaden 
öppnar små platser upp sig med bänkar. Området är nybyggt och känns lite stelt än så 
länge. Det fi nns inga träd längs promenaden. I mitten av Nissastrandspromenaden är 
det ett litet torg där även ett gammalt vattentorn fi nns. Tornet är en rest från när området 
var industrimark. 

Området norr om Järnvägsbron
Vid Järnvägbron är det lite svårt att veta om promenaden längs Nissan fortsätter eller 
om den slutar där. Man måste gå in en bit mot land innan man hittar gångvägen längs 
Nissan igen. Här har promenaden inte samma kontakt med vattnet längre. En slänt 
och ett högt staket skiljer grusstigen från vattnet. Området känns inte centralt utan mer 
skogslikt även om det ligger fl era punkthus precis bredvid. Det går att gå under bron 
och vidare norrut och det är mycket folk som går och cyklar här. Wrangelsbron i norra 
delen är mycket trafi kerad. 

NissastrandEtt högt staket skiljer mellan gångstigen och vattnet

Baksidan av Stadsbiblioteket
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Norra delen - Västra sidan

Vid Örjans vall
På fotbollsarnenan Örjans vall spelar Halmstad BK 
och IS Halmia sina hemmamatcher. För att komma hit 
måste man passera under Wrangelsleden. Tunneln är  
bred och låg. Tunneln upplevs obehaglig att vara i när 
det kommer lastbilar på bron. Man får en känsla av att 
vilja ducka.Ytan framför entrén till Örjans vall är en 
stor asfaltsyta. Öster om Örjans vall börjar en grusväg 
som går parallellt med Nissan norrut. Efter Örjans vall 
ligger en stor grusplan. Den ser ut att fungera som par-
keringsplats. Bortom grusplanen ligger två gräsplaner 
som är B-planerna till Örjans vall. 

Vid Medeltidsbyn
Efter B-planerna ligger den uppbyggda medeltidsbyn 
som var ett populärt besöksmål under 700–årsfi randet 
av Halmstad. Vid jul arrangeras det även julmarknad 
här.

Vid Friskis och svettis
Efter medelstidbyn fortsätter grusvägen och en trädallé börjar. Den sträcker sig hela 
vägen till Friskis och svettis. När allén slutar vet man inte riktigt var man ska bli av. 
Promenaden viker här av från vattnet och gör en sväng in mot land. Det känns som om 
man kommer in mitt i ett industriområde. I detta område ligger Friskis och svettis. 

Vid Slottsmöllan
Slottsmöllam är ett halvcharmigt gammalt fabriksområde som ser övergivet ut. Idag 
kan småföretag hyra rum här för sin verksamhet. Många människor fi skar utmed Nissan 
i detta område.
  

Gulmarkerat område är befi ntliga bostäder. mörk-
grön-idrott, grön-park/natur, röd-kultur/skola.

Allén norr om medeltidsbyn
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Medeltidsby
Byggdes upp till 
700års firandet.

Örjans vall
Hemma arena för 
halmstad BK och 
Halmia IS.

Kanotklubb

Friskis och svettis

Slottsmöllan
Gammal textil fabrik. 
I dag industri hotell. 

Laxön
Gick båtar hit från 
Norre katts park i 
början av 1900-talet

Ortofoto norra delen. Wrangelsbron i söder.

Entrén till Örjans vall
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Norra delen - Östra sidan

Kanotklubbsområdet
Efter Wrangelsbron ligger ett båtområde. Här tappar 
man helt kontakten med vattnet. Det går inte längre att 
gå längs vattnet. Man får lämna vattnet och gå en bit in 
mellan inhägnat båtområde och villor. En bred grusväg 
ligger mellan båtområdet och villorna. I slutet av grus-
vägen ligger en kanotklubb på vänster sida. Norr om 
kanotklubben börjar ett skogsområde.

En slingrande grusstig sträcker sig genom skogsom-
rådet upp till Frennarp. I området rör sig många jog-
gare och människor som rastar hunden. Mellan träden 
skymtar en del villor.

Det fi nns en övergång till Laxön men den är tyvärr inte 
öppen för allmänheten.

Utsikt över Nissan vid Slottsmöllan

Bron till Laxön

Villa i grönområdet

Inhägnat båtområde
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Från Hamngatan mot Picassoparken

Från Picassoparken mot Hamngatan

Bro

Visuell kontakt

Ingen kontakt

Analys
Det fi nns olika kopplingar som är tänkbara kring Nissan både över men även längs med 
Nissan. 

Olika typer av kopplingar över Nissan
· Det fi nns ingen kontakt. På den ena sidan av ån är det till exempel bostäder och  
 på den andra sidan industrier. 

· En visuell kontakt. Samma sorts bebyggelse på vardera sida kan upplevas som  
 en koppling. Exempelvis om man står en bit in i området och blickar ut och  
 då inte ser ån emellan de båda sidorna får man uppfattningen av att det är ett  
 område.

· Med en bro minskar avståndet, och kopplingen blir starkare. 

Olika typer av kopplingar längs Nissan
· Det fi nns ingen koppling. Exempelvis en barriär ligger emellan och skymmer  
 mellan två målpunkter. 

· Visuell koppling. Exempelvis man ser mellan två målpunkter men det fi nns  
 ingen väg emellan. 

· Stark koppling exempelvis genom en tydlig siktlinje som visar riktningen och  
 det fi nns en väg emellan två målpunkter.
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Kopplingar

Exempel på målpunkter som fi nns idag och 
kopplingar mellan dem som bör förstärkas.

·  I norr mellan Örjans vall och centrum

·  Till museet och centrum

·  Centrum och bostäderna på söder.

·  Kopplingar till järnvägsstationen. Folk som  
arbetar i centrum och pendlar in till Halmstad 
eller folk som bor i stan  eller vid Nissan på 
västra sidan och pendlar ut från Halmstad. 
Skolelever som läser på Kattegattgymnasiet 
och pendlar till Halmstad med tåg varje dag 
från exempelvis Hylte och Torup.

Detta är några exempel på kopplingar och hur 
människor rör sig.

Örjans vall

Centrum

Kattegattsgymnasiet Järnvägs-
stationen

Museet
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Att röra sig längs Nissan

Stråk
Ett stråk är ett område eller väg där mycket folk rör sig. Stråket kan byta karaktär längs 
med vägen men fortfarande vara ett sammanhängande stråk. Det kan skifta mellan stad, 
land och park. Det kan vara ett händelserikt eller lugnt och fridfullt stråk. Stråk kan 
uppstå mellan två eller fl era populära målpunkter. Desto fl er målpunkter desto större 
chans att det rör sig fl er människor där. Svagheter i ett stråk kan vara otydligheter i 
utformningen. Stråk behöver inte alltid uppstå där det är planerat att ta sig fram. De kan 
ta genvägar över gräsmattor och parkeringsplatser.

För att få ett planerat stråk att hänga ihop är det bra om möblerna i stråket är av samma 
karaktär. När man sedan kommer fram till en plats är det platsens karaktär som ska 
framhävas och man får istället använda en annan sorts möbel som framhäver platsen 
bättre.

Längs med i stort sett hela Nissan sträcker sig en promenad som är ett attraktivt stråk 
för Halmstads invånare. Mellan järnvägsstationen och centrum är ett stråk där mycket 
folk rör sig dagligen. 

Rörelsemönster i stan och runt Nissan
På den västra sidan av Nissan kan man röra sig i stort sett hela vägen längs med Nissan 
från hamnen i söder till Slottsmöllan i norr utan att förlora kontakten med vattnet. På 
den östra sidan kan man röra sig längs med vattnet fram till den gamla Järnvägsbron, 
där stigen viker av och det blir en mer lantlig karaktär. Det är inte längre samma närhet 
till vattnet även om det skymtar mellan träden. 

Sträckorna längs med Nissan upplevs väldigt olika. Det är bra att det inte är asfalterat 
eller smågatstensyta överallt. Grusvägarna gör att det upplevs som om man lämnat cen-
trum. Markanvändningen runt Nissan varierar mycket. I södra delen är det industrier, i 
mellandelen handel och bostäder och i norr mer landsbygdskaraktär.

Gångbron mellan centrum och biblioteket används både av de boende vid och runt Nis-
sastrand och av besökare till biblioteket. Bron ligger i samma linje som Bankgatan som 
leder till Lillatorg. Stråken runt Nissan används fl itigt av stadens invånare. De broar 
som fi nns underlättar för att kunna förfl ytta sig över Nissan. Söder om Slottsbron fi nns 
inga broar, så möjligheten att röra sig över vattnet försvåras här. 

Eftersom entréerna till butikerna ligger längs med Storgatan är det mycket folk i rörelse 
här. I och med att norra delen av Hamngatan är omgjord och har blivit mer tillgänglig 
för gående samt att restauranger har fl yttat ut på gatan börjar detta bli ett populärt alter-
nativt stråk. 

Brogatan är en stor länk mellan öster och väster. Här går de fl esta av stadens bussar och 
mycket gående och cyklister är i rörelse här. 
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Stråk längs Nissan

Centrum

Järnvägsstationen

Slottsmöllan

Nissastrand

Småbåtshamn

Museet
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Barriärer väst - öst
Söder om Slottsbron fi nns inga fl er broar 
över Nissan, så om man ska över till den 
motsatta sidan måste man ta sig upp till 
Slottsbron. På den västra sidan fi nns det 
idag få bostäder men det är planerat för fl er. 
En bro över Nissan här skulle underlätta 
för personer som pendlar med tåg att på 
ett snabbare och smidigare sätt ta sig till 
järnvägsstationen. Det blir även lättare att 
ta sig till högskolan och övriga delar av den 
östra sidan. 

Barriärer söder - norr 
Vid Slottsbrons västra sida uppstår problem 
när man ska fortsätta promenera eller cykla 
längs Nissan. Man leds in i ett staket som 
man måste ta sig runt. Även vid Österbro 
är det lite oklart hur man tar sig vidare. Här 
fi nns inget övergångsställe och bron är tra-
fi kerad av både bussar, bilar och cyklister. 
När man kommer söder ifrån på den östra 
sidan av Nissan är det lite diffust var gång- 
och cykelbanan fortsätter någonstans efter 
Järnvägsbron.

Staket vid Slottsbron. Det går inte att ta sig över 
här.

Bostäder på den västra sidan.
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Centrum

Innerstad

Ytterområde

Innerstad

Ytterområde

Hur staden runt ån upplevs
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Förslag på åtgärder över hela området

Nytt resecentrum
Ett nytt resecentrum 
förstärker stations-
rummet.

Nytt kulturhus
För att museet ska bli en 
starkare punkt placeras 
där ett nytt kulturhus som 
ska stärka platsen.

Ny restaurang 
Genom att placera en 
restaurang på toppen av 
Bastionen stärks platsen. 

Ny hamnkrog
Med en hamnkrog blir 
området mer attraktivt 
och hamnrummet får 
ytterligare en mål-
punkt. 

Förslag på nya målpunkter

De gröna ringarna markerar 
befi ntliga målpunkter och de 
blå punkterna är förslag på nya 
målpunkter.

Nya butiker och cafeer
Nya målpunkter längs 
Hamngatan.
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De gröna ringarna är förslag på 
nya platser och torg. De röda 
ringarna är befi ntliga platser.

Förslag på nya platser 

Södra delen av Hamngatan 
blir en plats där gående har 
företräde mot bilarna. 

Vid ombyggnad av Slotts-
bron till gång och cykelbro 
kommer det fi nnas plats för 
mindre marknadsstånd.

För att locka folk till parken 
skapas en plats vid allén.

Mellan de nya bostadshusen ska-
pas en plats. Det är även tänkt 
att den nya gång- och cykelbron 
över Nissan ska angöra här.

Vid Örjans vall byggs det en ny 
och tydligare entré som även ger 
bättre möjlighet till kontakt med 
vattnet.

Med en ny byggnad vid 
museet skapas en tydligare 
plats i söderläge.

För att binda ihop parken, 
kyrkogården och området vid 
museet skapas här en plats.
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Stärka kopplingen över Nissan 
vid Örjansskolan och områ-
det på östra sidan, genom en 
visuell kontakt med nybyggda 
punkthus på den västra sidan 
som kommunicerar med punkt-
husen på den östra sidan.

Mellan museet och 
centrum behöver man 
stärka kopplingen så 
att museet upplevs mer 
centralt.

En ny gång- och cykelbro som 
gör kopplingen mellan de båda 
sidorna bättre och exempelvis 
underlättar för de boende på 
västra sidan att ta sig till statio-
nen på östra sidan.

Olika kopplingar både över Nissan men 
även till centrum.

Förslag på nya kopplingar som stärker 
tillgängligheten

Genom att ta bort biltrafi ken 
från Slottsbron ökar till-
gängligheten mellan söder 
och centrum.
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Förstärka det centrala rummet
Den gröna ringen markerar om-
rådet runt Nissan som bör knytas 
ihop så att området runt Nissan 
stärks. Istället för att stadsrummet 
sprids ut över en större sträcka, 
stärks denna del runt Nissan och 
blir en tydligare och större central 
del runt Nissan.

Centrum

Innerstad

Ytterområde

Innerstad

Ytterområde
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Man behöver förbättra kopplingarna i 
centrumdelen och innerstadsdelarna för 
att skapa en tydligare och tätare stadska-
raktär. Längre ut behöver inte kontakten 
vara lika stor mellan de båda sidorna, 
utan där kan man istället försöka bevara 
en mer naturlik karaktär.

Kopplingar som ska stärka stadskärnan
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Åtgärder nyligen gjorda av Halmstads kommun

Sinnenas promenadSinnenas promenad

PicassoparkenPicassoparken

StadsbiblioteketStadsbiblioteket

NissastrandNissastrand

Norra delen av HamngatanNorra delen av Hamngatan
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Allmänt runt Nissan
Man måste sätta upp informationsskyltar längs 
Nissan som kan ge information om byggnader, 
platser, arkitekter, byggår med mera, detta för att få 
promenaden mer intressant. Man kan ge förslag på 
slingor att gå och skriva ut hur långa de är. Besöka-
ren får då en större helhetsbild över Nissan och dess 
gångstråk. Till exempel stadslik, frilufsområde och 
vilka målpunkter som fi nns längs en slinga, exempel-
vis medeltidsby eller bibliotek.

För att rama in området mer kan det vara bra att ha 
enhetliga möbler, exempelvis samma sorts bänkar, 
papperskorgar och lampor längs med Nissan. För 
att skilja på centrum och områden utanför centrum 
kan man ha olika sorters möbler. I centrum kan man 
exempelvis ha en sorts bänk och papperskorg medan 
man i ytterområdena har en annan modell. Med möb-
lerna kan man även markera var man vill att staden 
ska börja/sluta och bilda olika sorters rum längs strå-
ken. Även med en annan markbeläggning kan man 

Olika sorters papperskorgar längs Nissan

förstärka platsen och rummet.  

Göra det enklare att fortsätta promenaden längs med Nissan vid broarna. Här tappar 
man lätt kontakten med vattnet när man tvingas lämna vattnet och inte riktigt vet hur 
man ska fortsätta. Vid de ställen där man går under broarna kan det vara aktuellt att 
fräscha upp lite, så att det inte upplevs mörkt och trångt.

Det bör fi nnas möjlighet till uthyrning av trampbåtar i Nissan under sommaren. Man 
bör även se över möjligheten till att komma ner till vattnet och skapa möjligheter till 
fl er spontana möten vid Nissan. Man kan exempelvis bygga fl er bryggor som ger ut-
rymme till möten och nya sittmöjligheter eftersom bänkarna längs Nissan är få.
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Förslag på förändringar som stärker centrum

Dessa fyra platser beskrivs mer ingående.
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1. Ödetomten söder om gamla skofabriken
Bygg nya bostäder på den tomma tomt som ligger norr om redan befi ntliga bostäder. 
En ny gång- och cykelbro skulle göra att avståndet mellan de båda sidorna blir mindre. 
Exakt var denna bro ska ligga  och hur den ska utformas kan diskuteras. Något att ha 
i åtanke är hur segelbåtarna ska kunna ta sig fram. För att de ska kunna fortsätta gå i 
Nissan kan en del av bron byggas högre eller att det fi nn en öppningsbar del. Med en 
bro skulle avståndet till stationen minska för de boende på den västra sidan. Området 
skulle då bli mer attraktivt för pendlare. Även för de som pendlar till Halmstad och ska 
till Kattegattgymnasiet eller Hallandsposten blir avståndet kortare. Man slipper då ta 
vägen via centrum. Boende på den östra sidan kan även ha sin båt i småbåtshamnen och 
ta sig dit med cykel på ett smidigare sätt. Även avståndet in till stan blir kortare. Med 
en bro blir det även lättare att röra sig emellan den västra och östra sidan. 

I förslagsdelen kommer jag främst att koncentrera mig 
på området innanför den gröna ringen. På grund av att 
många områden på den östra sidan nyligen är om-
gjorda, har jag valt att endast gå vidare med förslag på 
utveckling på den västra sidan och hur de olika områ-
dena kan förbättras för att bli mer centrala. I de om-
råden som förbättras försöker jag få med målpunkter, 
platser och tillgänglighet/kopplingar. Detta kommer jag 
att redovisa mer översiktligt. 

Min fördjupningsdel blir sedan Norre Katts park och 
området vid museet. Här kommer jag mer ingående 
förklara och visa vad som kan göras för att stärka om-
rådet och få det mer centralt.

Fotomontage med en ny gång- och cykelbro över Nissan söder om Slottsbron. Bron är högre i ena änden 
så att segelbåtar ska kunna ta sig igenom. På den västra sidan har det byggts nya bostäder.
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2. Slottsbron
Gör om Slottsbron till en gång- och cykelbro. Led 
istället trafi ken från Viktoriagatan till Slottsgatan 
ner i en tunnel under Nissan. Med en tunnel skulle 
barriären minska drastiskt mellan centrum och söder. 
Storgatan skulle kunna dra ut i sträckning ända fram 
till Slottet, och det skulle då bli en koppling mellan 
Norre port och Slottet igen. Detta skulle även med-
föra att Slottet blev mer centralt. Precis som Norre 
Katts park ligger vid Norre port skulle Slottsparken 
ligga vid Slottet och bli en större del av centrum. Det 
skapas även ytor att bygga nya centrala bostäder på 
men även nya ytor för Halmstads invånare att mötas 
på. Barriären försvinner mellan centrum och söder 
och Slottet blir en större tillgång och tillgängligheten 
blir bättre för Halmstads invånare. 

Ett annat förslag är att när det byggs en ny väg längre söderut, så minskar trafi ken på 
Slottsbron och den kan då byggas om så att det bara blir en fi l i vardera riktning och 
utformas så att det blir lättare att korsa bron i norr sydlig riktning. Även detta alternativ 
minskar barriären mellan centrum och söder. Om trafi ken på Slottsbron grävs ner, kan 
man låta Sinnenas promenad och Picassoparken mötas bättre. Det blir då lättare för 
fotgängare att fortsätta sin promenad längs Nissan. 

Förslag på utformning av Slottsbroplatsen

Modell över hur det kan se ut vid Slottsbron om biltrafi ken försvinner. De blå husen är nya byggnader. 
En ny lite lägre byggnad placeras framför Slottet för att rama in platsen bättre. Sett från öster mot väster

10 200 100 m

Slottet Scandic
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Siktlinjen mellan Norre port och 
Slottet förstärks när biltrafi ken på 
Slottsbron försvinner.

Två nya byggnader placeras söder 
om Rådhuset. Mellan dessa två 
nya byggnader sträcker sig gång- 
och cykelbanan som en fortsätt-
ning från Slottsbron.

Strax söder om Scandic ges det 
möjlighet för en mindre be-
söksparkering. Söder om par-
keringen placeras en mindre 
byggnad som ska rama in platsen 
framför Slottet bättre. För att göra 
platsen mer tydlig görs en ner-
sänkning med två trappsteg i form 
av en cirkel. För att barnvagnar 
och funktionshindrade ska kunna 
ta sig fram görs två ramper. 

De mörkgrå strecken markerar 
gång- och cykelstråken medan 
de ljusgrå strecken är gator som 
tillåter biltrafi k. Bron och platsen 
framför Slottet är bilfrizon.

Scandic

Slottet

Rådhuset

Parkering Slottsbron

Ny byggnad

Ny byggnad

Ny byggnad

Ny plats

Park
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3. Södra delen av Hamngatan
Ta bort häcken och bygg om gatan så att den fungerar som en bilfri zon på exempelvis 
sommaren. Under sommaren fi nns det möjlighet för restaurangen Svea att ha en uteser-
vering här. Även andra mindre tillfälliga restauranger under sommaren kan bli aktuellt.  
Exempel på det är Lilla Helfwetets uteservering i norra delen av Hamngatan. Området 
får även en bättre vattenkontakt. När parkeringen försvinner ökar tillgängligheten och 
ger möjlighet till nya möten. 

Fotomontage södra delen av Hamngatan mot norr.

0 10 20 50 m

Sektion över Hamngatan idag, med parkering och häck ut mot vattnet.

Sektion över Hamngatan framtid. Häcken och parkeringen är borta biltrafi ken är där på de gåendes vilkor.
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4. Norre Katts park
Öka användarmöjligheten. Placera en målpunkt i parken som lockar till mer rörelse i 
parken. Se mer under fördjupningsdelen.
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Fördjupning av Norre Katts park, Museet 
och Örjansskolan
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Historia om området

Parken
På 1700-talet såldes Bastionen och Norre Katt 
parksområdet. Området användes till en början till 
tobaksodling, men senare även till odling av pota-
tis och andra grödor.

År 1843 såldes området igen. Köparen va  A J Sjö-
gren och det var han som la grunden för parkens 
framtid. Parken hette då Tivoliparken men ändrade 
namn till Norre Katts park 1918. 
(Föreningen Gamla Halmstad s58–63)

Bastionen
Det har tidigare funnits en restaurang på Bastio-
nen. Restaurangen revs i början av 1960-talet. 
Under 1970-talet byggdes Bastionen på med ett 
jordlager och betongblock och fi ck det utseende 
den har idag. Det var tänkt att den skulle få granit-
block men på grund av för höga kostnader blev det 
istället betongblock. 

Norre port
Norre port är den enda av de fyra stadsportarna som fi nns kvar idag. Porten ligger 
lite snett placerad mot Storgatan. Byggnaden är byggnadsminnesförklarad. (http://
www.n.lst.se)

Norre port har haft fl era färger. Från början var den putsad i en röd färg. Senare bytte 
den färg till vit men sedan 1887 har det varit tegelfasad. I början av 1970-talet reno-
verades porten och 2005 renoverades utställningslokalen på andra våningen. (www.
hallandsposten.se)

Museet
År 1933 stod Länsmuseet i Halmstad klart. Men redan i slutet av 1800-talet bildades en 
museiförening vars uppgift var att samla in gamla föremål och sedan visa dem för all-
mänheten. Innan museet fanns visades dessa föremål i Norre Port. (http://www.hallmus.
se)

Örjansskolan
Örjansskolan, skolan är byggd 1900 och inrymde då Högre allmänna läroverket. Idag 
fi nns det planer på att samla Halmstads kulturskola här. (www.halmstad.se)
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Hur det såg ut i parken 1878–79
I södra delen av parken, från allén och neråt ser grusstigarna ut att ha samma utform-
ning nu som då. Trädallén som sträcker sig igenom nästan hela parken fanns även i 
slutet av 1800-talet. På Bastionen fanns det tidigare en stor restaurangbyggnad

På kartan syns det att det har runnit vatten genom parken. Dammen som fi nns idag ser 
ut att vara en rest av detta. Kan även se spår av bäcken på andra ställen i parken, exem-
pel där rhododendronplanteringarna är. Det fi nns även en stenbro i den västra kanten av 
parken som tyder på att det har funnits vatten genom parken

Det fanns fl era byggnader i parken vid den här tiden, tre byggnader i västra delen och 
två i norra delen.  Rotundan i östra delen på höjden fi nns fortfarande kvar. I den norra-
delen av parken låg tidigare en enkel cirkelformad labyrint. 

Kartan är från tiden innan järnvägen. Järnvägen gick på en bro över Nissan och in i 
Badhusgatan och fortsatte vidare västerut. Innan järnvägen kom hade Badhusgatan en 
trädallé som syns på denna karta. Idag är järnvägen borttagen och det kan vara aktuellt 
att återställa gatan så som den var en gång i tiden med trädallé.

Ytan mellan kyrkogården och parken ser idag bara ut som en yta som blivit över. På 
denna karta från 1800-talet ser den ut att ha varit en förplats till parken. (Halmstad 
kommun)

Karta från 1878, Norre Katts park i östradelen med kyrkogården strax norr om.
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Beskrivning av området Norre Katts park, Museet 
och Örjansskolan

Områdets placering
Området avgränsas i norr av Wrangelsleden. Norr om leden ligger Örjans vall och villa- 
bebyggelse. I väster ligger norra infarten och Norra vägen. Längs med infarten ligger 
stora villor i storleken 1½-2½ våningar som byggdes i samband med att stationen kom 
till. Denna stationsbyggnad fi nns fortfarande kvar och hyser idag ett dagis. I västra 
delen fi nns en kyrkogård och längre söderut i sydväst fi nns lägenheter i 3-4 våningshus. 
I öster ligger Nissan och på andra sidan Nissan i nordöstlig riktning fi nns en slänt med 
mycket tät växtlighet. På båda sidorna är det hög växlighet som hindrar in- och utblick-
ar. I söder avgränsas området av Norre port och Bastionen.

Längs med Nissan går Nissanstråket som vid Norre Katts park följer Nissan med en 
kajkant. Efter Järnvägsbron viker stråket in lite mot land och det blir en liten annan 
karaktär på promenaden när man inte längre har kontakten med vattnet på grund av 
växtlighet längs med strandlinjen.   

Parken
Norre Katts park är en grön lunga för staden. Parken känns lite som en gryta när man 
kommer in i den från Nissan. I grytan får man en lugn känsla. Man kan sitta på en av 
de få bänkar som fi nns längs kanten av Bastionen och få bra överblick. Det fi nns många 
gångstigar att följa i parken, men få bänkar att sitta på. I västra delen av Bastionen 
ligger Norre port som är en gammal stadsport. På ovanvåningen av porten ligger ett 
galleri, som har olika utställningar under året. I västra delen av Norre Katts park fi nns 
en busshållplats, där det är mycket folk i rörelse som väntar på bussen. Från busshåll-
platsen går det att skymta vattnet mellan träden.  

Fördjupningsområdet
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Promenaden försvinner bakom bron. Trefalldighetsallén, som slutar i träd. 
Skymd siktlinje mot vattnet. 

Trefaldighetsallén
Många utblickar från parken ut mot Nissan är skymda av vegetation. Trefaldighetsallén 
som sträcker sig tvärs igenom hela parken upplevs väldigt mörk och stängd.  Allén har 
inte någon början eller slut, den mynnar bara i buskar i båda riktningarna. I ena änden 
av allén fi nns en stor urna som skulle göra sig bättre om den fi ck en annan placering.  

Ett katthem för hemlösa katter ligger placerat i norra delen av parken precis innan 
Järnvägsbron över Nissan börjar. Huset stör kopplingen mellan de båda områdena.  

Museet
Framför museets entré sträcker sig en lokalgata som är överdimensionerad. Den har ut-
byggda ”hinder” så att farten ska hållas nere. Mittemot entrén till museet fi nns en liten 
datorbutik. Framför datorbutiken och museet är en triangelformad gräsyta som inte ser 
ut att användas till något. 

Även i området runt museet är siktlinjerna mot Nissan delvis skymda. Det går att 
skymta vattnet mellan vegetationen ibland. Det fi nns även siktlinjer bort mot bibliote-
ket och mot Wrangelsbron. På baksidan av museet ser det ut att växa energiskog. Strax 
söder om museet växer några gamla kastanjeträd som är i bra skick. Kontakten mellan 
de båda områdena är inte så bra. Detta beror på att cykelleden som kommer från bron 
ligger på en vall. Denna vall blir som en gräns för parken. Gränsen förstärks även av att 
när vallen slutar går cykelvägen och bilvägen parallellt med varandra. Siktlinjerna mel-
lan de båda områdena är få och dåliga. 

Museet
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Örjansskolan
Längs Kastanjeallén sträcker sig på den östra sidan en dubbelriktad cykelbana. Detta 
gör att barnen som ska till och från Örjansskolan inte behöver korsa Kastanjeallén. Vid 
skolan fi nns en asfaltsyta som fungerar som en hämta/lämna barn med bil. Ytan är stor 
och det får plats många bilar samtidigt. Här ligger även personalparkeringen. Gatan 
som går fram till parkeringen är bred och upplevs överdimensionerad. Ut mot Wrang-
elsleden är det mycket växtlighet så gatan syns inte. Skolan består av fyra stora bygg-
nader i tegel och en mindre gul byggnad i trä. Skolgården är till största delen en stor 
asfaltyta. Det har nyligen tagits beslut om att skolan ska renoveras och att kulturskolan 
ska fl ytta in. 

Wrangelsleden
Wrangelsleden är en stor trafi kled som knyter samman de tre infarterna runt stan. 
Vägen är bred. Den har två körfält i vardera riktningen och den är starkt trafi kerad. På 
vardera sida går det gång- och cykelbanor. Dessa har staket ut mot vägen för att marke-
ras tydligare och kännas säkrare. 

Vägen ligger på en höjd och blir då en barriär. För att ta sig upp på vägen från området 
nedanför fi nns det anonyma trappor på tre ställen vid Örjansskolan. Vid dessa trappor 
fi nns det även möjlighet att ta sig över vägen, dock inte med barnvagn eller cykel då det 
inte fi nns någon ramp.

Wrangelsleden
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Otrygghet i parken
Det är enbart på några få ställen som det går att ta sig in i parken. Resten av parken 
upplevs som om man hindras antingen av en jordvall eller utav häckar. Det blir svårt att 
se in i parken. Det blir då lättare att man bara passerar utanför. Även inifrån parken och 
ut är det svårt att se. 

Längs Nissanpromenaden
När man går längs Nissan och parken känns det som man lämnat stan och dess trafi k 
bakom sig och är långt ifrån centrum. Även om parken är fi n lockas man inte in i den. 
En anledning kan vara att det är svårt att ta sig in i den pga. vallar som gör att man inte 
kan se in i parken. 

Museet upplevs ligga som en avkrok till stan och dess utformning är väldigt anonym. 
Det är lätt att missa det. Museet påkallar ingen uppmärksamhet när man går längs 
Nissan. Det upplevs som man redan har lämnat stan och man förväntar sig därför inte 
att det ska ligga ett museum i detta område. 
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Mitten av bastionen
Vägen har svängt lite. Det är fort-
farande en mur på vänstersida, 
höger ut mot Nissan är det fri 
sikt. Lite instängt.

Precis söder om bastionen
Ett öppet rum. Små nyplanterade 
träd längs vattnet. 

Södradelen av bastionen
Mur på vänster sida som övergår till 
en vall med gamla höga träd i. Öppet 
ut mot Nissan. Vägen smalnar, ser lite 
ut som att vägen går in i en tratt. Lite 
instängt.

Öppningen till parken
Till vänster öppnar parken upp 
sig. Till höger är det fri sikt 
över Nissan. 
Öppenhet

Bredvid rotundan
På vänster sida en vall 
med höga träd. Vallen 
ligger nära gångsti-
gen. Träden ger en 
känsla av tak. På den 
högra sidan ut mot 
Nissan fi nns mindre 
planterade träd.

Norr om rotundan
Vallen på vänster sida lig-
ger längre ifrån och den är 
fl ackare men fortfarande med 
höga träd. På den högra sidan, 
små planterade träd.

Strax söder om Järnvägsbron
Vänster sida känns det som att 
parken rundas av/dras åt, träden 
står längre ifrån gångstigen och det 
blir större asfaltsytor. Ser ut som 
att gångvägen slutar längre fram.

Under bron
Mur till vänster, öppet ut 
till vattnet på höger sida.  
Instängt

Sekvens över Nissan promenaden fran Bastionen i söder till Örjans vall i norr.
Läses nerifrån och upp.
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Strax efter bron
Vägen viker av. Till vänster en 
trappa, upplevs lite mörk. Till 
höger vattnet.

Kastanjeraden
Frånsett de fyra kastanjeträden 
till vänster känns det öppet. Till 
höger är det öppet ner till vattnet 
där det växer buskar och träd vid 
vattenlinjen.

Södra delen av museet
På vänster sida en öppen gräs-
matta, på höger sida gräs med 
högre växlighet vid vattenkan-
ten.

Norra delen av museet
Häck på vänster sida. Slänt ner 
mot vattnet på höger sida där 
höga aspar växer. Låter ihop-
trängt men upplevs öppet.

Örjansskolan
På vänstersidan slänt upp mot 
skolan där det växer långt gräs 
inga träd. Slänt ner mot Nissan 
där det växer höga träd långt ner 
så att bladen skymmer sikten mot 
Nissan. 

Strax söder om Wrangelsbron
Träd på båda sidor. Vägen blir 
bredare men känns som sma-
lare på grund av bron. 

Norr om Wrangelsbron
Efter bron öppnar det upp sig 
med en stor asfaltsyta fram-
för entrén till Örjans vall. Till 
vänster gräs till höger lite lägre 
vegetation. 
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Gatu- och gång- och cykelstruktur. Röd – stora vägar, orange – gator och grönt – gång- och cykelvägar.

Barriärer i området
Det fi nns inte så många barriärer inom området utan de fi nns i kanterna av området och 
upplevs istället som gränser. I väster är det norra infarten som avgränsar området, i norr 
Wrangelsleden, i öster Nissan och i söder Bastionen.

Utblickarna från västra delen av Trefaldighetsallén ut mot Nissan och södra delen av 
parken skyms av höga rhododendronbuskar. Platsen känns även instängd och otrygg.

Museiområdet och parken delas av vid Järnvägsbron av cykelrampen som ”klipper av” 
kontakten mellan parken och museet. Barriären förstärks även av att det är barrbuskar 
planterade här.

Kyrkogården som ligger i den östra delen av området har få öppningar och en grind är 
låst. Det är svårt att ta sig igenom kyrkogården, istället får man gå runt.

Gatustruktur



63

Markanvändning i området. Bostäder – gul, kontor – brun, park/natur – grön, sport – mörkgrön, kultur/
skola – röd, kyrkogård – lila. 

Markanvändning

De rosa linjerna är befi ntliga siktlinjer mot Nissan. Streckad linje är skymd siktlinje som bör förstärkas.

Utblickar
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Målpunkter idag

Rum idag

Örjansskolan

Museet

Badhus

Lekplats

Galleri Norre port

Skolbyggnaderna 
bildar ett rum 
runt skolgården

Kyrkogården skapar 
ett eget rum som är 
svårt att ta sig in i.

I parken fi nns det 
fl era olika rum  
exempelvis plat-
sen vid katthem-
met och Trefaldig-
hetsallén 
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SWOT analys över fördjupningsområdet 
SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. De svenska orden är 
styrka, svagheter, möjligheter och hot. Under dessa rubriker delar man sedan upp om-
rådet. Jag har valt denna analysmetod för att få en bättre överblick och förståelse över 
området som består av Norre Katts park, museet och Örjansskolan och för att lättare 
kunna jobba vidare med det. 

Styrkor: 
· Ligger nära stan
· Bra skyltläge vid Nissan
· Nära vattnet
· Nissan svänger av vid museet
· Nissan blir bredare norr om Järnvägsbron

Svagheter: 
· Barriärer 
· I norra delen av området tät växlighet vid Nissan, vattnet skyms
· För mycket vägar som går kors och tvärs
· Ligger utanför Norre port
· Dåliga kopplingar inom och utanför området
· Dålig kollektivtrafi k 
· Upplevs ligga långt från stan

Möjligheter: 
· Få området att upplevas mer centralt
· Förbättra kopplingen till centrum
· Få området att bli mer tillgängligt för gående 
· Utveckla museet till en större målpunkt
· Förbättra promenaden genom området
· Länka ihop området bättre med omgivningen
· Öppna upp kyrkogården och göra den mer tillgänglig
· Tryggare grönområde
· Bättre utblickar mot vattnet

Hot: 
· Nissan svämmar över 
· Rasrisk
· Mycket trafi k
· Inget görs
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Styrkor
Det aktuella området ligger väldigt nära centrum. I dagsläget känns det som om gränsen 
för centrum går vid Norre port och Bastionen. Detta är en naturlig gräns eftersom man 
passerar genom en port och Bastionen bildar en hög vall, på ena sidan är centrum och 
på andra sidan är Norre Katts park. Detta är också den gamla stadsporten för staden. 

Området har ett bra läge ut mot Nissan som gör en liten sväng här. I och med svängen 
blir utsikten in mot centrum bättre. Biblioteket syns även tydligt eftersom det sticker ut 
över Nissan. I denna sväng är även ett bra läge att placera en byggnad som kommer att 
sticka ut och synas tydligt inne från centrum. Biblioteket får en byggnad att prata med. 
Nissan blir bredare norr om Järnvägsbron så en ny byggnad ut i vattnet kommer inte att 
kännas ihoptryckt utan det fi nns gott om utrymme för den att ta plats på. 

Svagheter
Barriärer för området är Wrangelsleden i norr. Den är svår att korsa på grund av mycket 
trafi k, och det fi nns endast övergångsställen på två ställen. Även Bastionen i söder ut-
gör en barriär. Parken ligger utanför Norre port som fungerar som en stadsport. Porten 
blir en väldigt tydlig gräns mot centrum och är en svår vägg att överbrygga.

Längs med Norre Katts park kan man följa Nissan längs med vattenkanten. Men när 
man passerar under järnvägsbron svänger promenaden av lite in mot land och man 
tappar kontakten med vattnet på grund av tät växlighet vid Nissan. 

Vid museet går det mycket gator kors och tvärs. Gatan framför museet och vidare bort 
mot Örjans vall är överdrivet bred och lite trafi kerad. Även gatan framför Örjansskol-
ans personalparkering verkar onödigt bred. 

Norre Katts park och museiområdet binds ihop dåligt. Deras koppling borde vara star-
kare. Gatan som delar dem borde kunna utformas på ett annat sätt, eller tas bort. Kol-
lektivtrafi ken till museet är dålig.

Nissanstråket viker av efter Järnvägsbron Wrangelsleden
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Möjligheter 
För att få området att kännas mer centralt kan det utformas på ett mer stadslikt sätt 
så att det upplevs som mer centralt. Genom att placera nya målpunkter och platser i 
området blir området mer attraktivt och ska på så sätt locka gående och cyklister till att 
stanna upp och röra sig mer i området och inte bara se det som en transportsträcka. 

Genom att göra området mer attraktivt, ska det locka fl er besökare till museet. För att få 
det mer attraktivt krävs att det framhävs mer och blir en större och starkare målpunkt. 
Det kan göras med en ny kompletterande byggnad som innehåller exempelvis konst-
hall, kulturhus eller liknande. På så sätt skapas en större målpunkt som lockar mer folk. 
Med en ny byggnad fi nns det även möjligheter för kulturskolan till utbytte med museet 
och dess verksamhet. 

För att museet ska upplevas mer stadslikt kan man låta promenaden förbi Norre Katts 
park fortsätta vidare norrut till museet i samma karaktär, och på så sätt få området att 
kännas mer stadslikt. 

Nya målpunkter i området skulle kunna vara ett kafé, en restaurang, en hembygdsgård 
och/eller en paviljong.

Länka ihop Norre Katts park och museet och Örjansskolan mer. Utöka parken så att 
museet känns mer som en del av Norre Katts park. Utforma området så att det känns 
tryggt även när det är mörkt. Öppna upp kyrkogården så att möjlighet fi nns att röra sig 
igenom den istället för att den ligger som en stängd punkt i området.

Få Bastionen mer integrerad med staden och parken istället för att som nu vara en bar-
riär mellan dem. Placera en restaurang här som lockar folk. Den ska synas från många 
håll så att många blir nyfi kna på den. För att kunna locka människor i olika åldrar kan 
minigolf vara ett bra alternativ om man inte vill besöka restaurangen. Om Bastionen 
inte känns som en barriär blir det lättare att få både Norre Katts park och museet att bli 
mer tillgängligt för staden. 

Hot 
Växthuseffekten.

Nissan svämmar över. När sedan vattnet sjunker undan fi nns det risk för ras.

Biltrafi ken i området ökar.

Inget görs, museet fortsätter vara en avkrok till stan, besökarna till museet blir färre och 
det läggs ner. 
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Förslag på nya målpunkter

Nya målpunkter som ska göra området mer attraktivt och locka mer folk till området. 
De gröna ringarna är befi ntliga målpunkter.

Kulturhus

Liten glas- 
paviljong

Restaurang

Nya rum skapas med ny bebyggelse

Övergripande förslag på åtgärder

Med de nya punkthusen på den västra sidan sluts rummet med skolan och kontorsbyggnaden. Området 
runt museet och det nya kulturhuset bildar ett rum och en spännande plats. 
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De lila linjerna är befi ntliga siktlinjer medan de blå linjerna är de tidigare skymda siktlinjerna som nu 
har förstärkts. Siktlinjerna har blivit bättre ut mot Nissan från parken genom att rhododendronbuskarna 
har klippts ner och på så sätt släpper in mer ljus i allén. Vid museet har det rensats ut bland buskar som 
växt upp längs vattenlinjen. Detta gör att museet framhävs och syns bättre. 

Förslag på förstärkta siktlinjer

Bygga nya punkthus på den västra sidan som kommunicerar med punkthusen på östra sidan, det blir på 
så sätt en visuell kontakt med östra sidan. Även mellan det nya kulturhuset och biblioteket uppstår en 
visuell kontakt. Göra en klarare koppling vid platsen söder om kykogården och parken genom att öppna 
upp kyrkogården och fortsätta ett gångstråk från parken in i kyrkogården. Med ett nytt gång- och cykel-
stråk mellan museet och centrum blir kopplingen bättre. Allén förlängs och kopplingen mellan västra och 
östra delen av parken blir bättre.

Förbättrade kopplingar



70

Struktur skisser  

De gröna linjerna är de större 
befi ntliga gång och cykelvä-
garna i området. De oranga 
strecken markerar bristerna i 
”kopplingarna”.

Bristerna i kopplingarna åtgär-
das och en ny gång och cykel-
väg placeras rakt genom parken 
med siktlinje mot museet.

I varje korsning uppstår små platser. 
jag visar här förslag på var dessa 
platser kan uppstå.

De röda markeringarna är förslag på nya platser, medan 
orange markering är en befi ntlig plats.

Nytt stråk
Jag arbetar med ett nytt parallellt stråk 
till det redan befi ntliga stråket längs 
Nissan. Det nya stråket går mellan cen-
trum och museet genom parken. Tanken 
med det inre stråket är att man ska riktas 
mer mot den äldre byggnaden medan 
stråket närmast vattnet ska leda till den 
nya byggnaden. 

Längs med de nya stråken skapas det 
nya platser som ger mer variation längs 
stråken. Med det nya stråket genom par-
ken ska det bli enklare att ta sig genom 
parken istället för att röra sig utanför. 
Med de nya platserna ska det även in-
bjudas till att stanna till och sitta ner. Vid 
platserna placeras en annan typ av bän-
kar och papperskorgar för att platsen ska 
framhävas. Området mellan platserna är 
mestadels park eller naturmark.

Utformningsförslag

Parken
I parken placeras informationsskyltar som berättar om de olika ställena i parken och 
dess historia. Besökare i parken får då en bättre överblick. Låta promenadstråket norr 
om Järnvägsbron fortsätta längs med vattenkanten, så att det blir samma karaktär och 
de känns mer som ett område än två. Låt museet ta steget ut ur byggnaden och använda 
sig mer av parken. Exempelvis placera statyer och olika konstföremål i parken.
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Situationsplan
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Områdena inom den streckade röda linjen redovisas i större skala. Siffrorna visar var fotomontagen är 
tagna.
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Bastionen
Det byggs en ny restaurang uppe på Bastionen som det en gång varit. Med en restau-
rang på Bastionen kommer Bastionen bli mer tillgänglig. Den blir även en mer attraktiv 
målpunkt för Halmstads invånare. Tanken är att restaurangen ska ligga i siktlinjen från 
Hamngatan så den blir lite av en fondbyggnad för gatan. Bakom restaurangen fi nns 
det plats för bangolfbanor. Entrétrappan ner i parken förbättras och görs bredare och 
tydligare.

Fotomontage 1: Ny entrétrappa till Bastionen.

Fotomonage 2: Ny brygga vid den befi ntliga trappan ner till Nissan
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Bryggor
Med hjälp av nya bryggor och trädäck kommer Halmstads invånare att kunna utnyttja 
vattnet mer och komma närmare det. Förslag på var dessa bryggor kan placeras är där 
parken öppnar upp sig strax norr om Bastionen. Låt den linjen som går genom hela 
grytan fortsätta ut i en brygga i Nissan. Här fi nns idag även en liten trappa ner. Gamla 
kartor visar att det tidigare har funnits en brygga här. Små enkla bänkar placeras längs 
stråket även på bryggan placeras bänkar. Promenadens beläggning är asfalt medan det 
är grus runt bänkarna. 

10 200 30 m
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Trefaldighetsallén
Dra ut allén så att det går att gå igenom den från Norra vä-
gen och ut till Nissan. Ut mot Nissan skulle man kunna ren-
sa ut och plantera nya träd så att siktlinjen fortsätter ut mot 
Järnvägsbron genom allén. Även in mot stan kan det plan-
teras nya träd så att allén slutar vid gatan. Vid förlängning 
av allén i båda riktningarna blir den lättare att använda, då 
den blir en bättre koppling genom parken. För att förlänga 
allén ytterligare mot Nissan placeras här en liten brygga. Ta 
av topparna på rhododendron som växer brevid allén. Det 
blir då lite ljusare i allén och  utblickarna mot Nissan stärks. 
Komplettera med små enkla träbänkar i allén. 

Där det nya stråket korsar allén läggs storgatsten i marken 
för att markera det nya stråket, detta för att det lättare ska gå 
att följa stråket.

Små enkla bänkar

Fotomontage 3: Det nya stråket genom parken markeras 
med fi gurklippta buskar och olika skulpturer. 
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Fotomontage 4: Paviljongen i anslutning till Trefaldighetsallén

Paviljongen
Vid platsen där Trefalldighetsallén och det nya stråket korsar varanda placeras en enkel 
paviljong under de stora trädkronorna. Markytan runt paviljongen är i grus. Denna pa-
viljong stärker platsen och blir en ny målpunkt för parken. Här kan det fi nnas plats för 
mindre utställningar, exempelvis kan kommunen visa sina visioner för staden. 

10 200 30 m
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Parkeringen
Parkeringen vid stationsbyggnaden är inringad av höga buskar och häckar. Genom att 
öppna upp mer in mot parken blir det lättare att röra sig in och ut i parken och parke-
ringen upplevs tryggare. Om parken öppnas upp mer blir gränsen för var parken börjar 
och slutar inte så tydlig. Med en förbättrad allé i Badhusgatan blir det en mjukare ner-
toning av parken istället för ett direkt avslut vid en häck. Parken trappas ner, och gång- 
och cykelbanan och gatan blir inte lika tydligt en gräns utan mer en övergång. 

Inspirationsbilder till lekplats.

Lekplatsen
Förbättra den befi ntliga lekplatsen så den 
blir mer rumsbildande och mer använ-
darvänlig. Placera en isbana i anslutning 
till lekplatsen på vintern. På sommaren 
kan den fungera som en boulebana. Dessa 
attraktioner lockar folk i fl era åldrar. Även 
ett stort schackspel kan göra platsen mer 
spännande. 

Fotomontage 5: Ny öppning till kyrkogården från parken

Eventuellt plantera en ny labyrint i norra 
delen av parken i anslutning till lekplatsen. 
Föreslår en Reutersvärdlabyrint som fi nns 
på Sofi ero i Helsingborg. Häckarna bör 
hållas låga så att den känns trygg. Labyrin-
ten blir en ny målpunkt i parken. 
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Kyrkogården
Öppna kyrkogården och låta den bli en del av parken. Utveckla gräsytan som ligger i 
anknytning till kyrkogården, förläng den och koppla ihop den med parken. Den parke-
ring som fi nns här idag tas bort så att kopplingen mellan kyrkogården och parken blir 
bättre. Bygg upp gatan som ligger mellan gräsytan och parken och låt trafi ken vara där 
på de gåendes vilkor. Stråket mellan parken och kyrkogården markeras även i marken 
över gatan. Vid entrén till kyrkogården placeras en fontän och runt den bänkar. 

Öppna även upp kyrkogården från Kastanjeallén så det ges möjlighet att gå igenom 
kyrkogården i öst – västlig riktning.

Buskarna i norra delen av parken tas bort så att in- och utblickarna till parken blir 
bättre.
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Fotomontage 7: Ny byggnad vid museet. Sett söderifrån mot norr med museet som skymtar till vänster.

Museet
För att stärka museet som en målpunkt placerar jag här ett kulturhus. En nytt kulturhus 
skulle kunna locka mer folk till området och förhoppningsvis bli en mer händelserik del 
av stan och framhäva museet mer. En ny entré från vattensidan behövs, så att museet 
öppnar upp sig mot vattnet. Eller att man bygger om platsen framför den nuvarande 
entrén. Med hjälp av träden från gång- och cykelbanan från parken behålls riktningen 
förbi den nuvarande entrén. De båda byggnaderna binds samman med en tunnel som 
går mellan dem.

Restaurang/bar/café kan placeras vid Nissan med en uteservering som ligger placerad 
över vattnet. Byggnaden kan exempelvis inrymma konserthall och utställningshall som 
även Örjansskolan kan använda sig av. Eftersom Nissan svänger lite här blir det en fi n 
utblick in mot stan. Kulturhuset placeras så att det sträcker sig ut över Nissan och pratar 
med biblioteket. Under huset öppnar det sig så att gående och cyklister kan följa vatten-
kanten. För att det inte ska bli för ihoptryckt och för att närheten till vattnet ska förstär-
kas i detta område placeras det bryggor/trädäck så att man kommer ännu närmre vattnet 
och promenaden upplevs bredare. 

Fotomontage 6: Ny byggnad vid museet. Sett från Järnvägsbron med museet i bakgrunden. De två nya 
punkthusen skymtar bakom museet.
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Fotomontage 8: Ny trappa vid Örjans vall ner mot 
vattnet. 

Wrangelsleden
Göra ett ljusinsläpp i bron, så att solljuset når in i tunneln. Istället för att ha punktbe-
lysning, belys väggarna och pelarna med en belysning som ger en ny färg åt tunneln 
kvällstid. 

Örjans vall
Biltrafi ken stängs av mellan museet och Örjans vall och istället får bilarna endast köra 
på Wallbergsgatan och Laxövägen norr om Örjans vall. Norr om bron utformas en plats 
som blir en förentré till Örjans vall. Markytan får en annan beläggning för att markera 
att det händer något. Eftersom de fl esta som ska till Örjans vall passerar här är det vik-
tigt att det inte placeras möbler här som stoppar upp. Platsen delas upp i två nivåer med 
två trappsteg som skiljer dem åt. Detta för att platsen ska upplevas mindre men fortfa-
rande ge plats för stora folkmassor. Det öppnas upp ner mot vattnet och ger plats för en 
trappa som möter vattnet. Platsen lyses upp av ljusdioder i marken, dessa utgör formen 
utav stjärnbilden Orion. Flaggstänger placeras vid entrén för att rama in platsen bättre.

Örjansskolan
Göra den breda gatan väster om skolan smalare. Om det byggs förskola eller fritids på 
gräsytan intill kan man komplettera med parkeringsplatser på andra sidan av gatan.

Placera två nya punkthus mellan Örjansskolan och museet. Ta bort den gula låga bygg-
naden som idag är i dåligt skick och dra fram en gata till punkthusen här. Bostäderna 
hjälper till att ge liv åt området under längre tid på dygnet.

Fotomontage 9: Under Wrangelsleden med 
Örjans vall i övre vänsterhörnet.
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