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Kommunstyrelsen     Halmstad 2021-01-11 
Halmstads kommun 
  
 
 
Framtidsplan 2050, förslag till ny översiktsplan.  
Yttrande från Klimataktion Halmstad. 
 
 
Människan har orsakat omstörtande rubbningar i balansen mellan naturkrafterna. Trots att 
vi med oanad hastighet närmar oss klimatets s.k. tipping points, har vi enligt klimatforskarna 
fortfarande möjlighet att mildra effekterna – genom en omedelbar och kraftig minskning av 
utsläppen av växthusgaser. Våra val under de närmaste tio åren bestämmer människors 
livsvillkor för oöverskådlig tid. Politiken har ett mycket stort ansvar i detta historiskt unika 
momentum.     
 
Sverige är en parlamentarisk demokrati, medlem i FN och EU, och har skrivit under 
Parisavtalet. Kommunerna har en central roll i omställningen och vi måste, även i Halmstad, 
anstränga oss till det yttersta för att fullfölja våra åtaganden enligt avtalet. Enligt den lokala 
koldioxidbudget för Halmstad som kommunstyrelsen låtit Klimatledarskapsnoden vid 
Uppsala Universitet ta fram, behöver koldioxidutsläppen årligen minska med 15 %. Utan 
kraftfulla åtgärder är kommunens budget förbrukad inom sex år. I Framtidsbild 2050 saknas 
alla tecken på de genomgripande förändringar, som ovillkorligen måste ha skett på vägen till 
ett ”ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart” Halmstad. Kommunens framtidsbild är inte 
realistisk och den ligger inte i linje med Parisavtalet.   
 
Det är anmärkningsvärt att synpunkter på översiktsplanen ska inlämnas 3 veckor före 
deadline för de separata planerna för energi och klimat, trafik samt vatten och VA, men mest 
besvärande är att anpassningsplanen, grunden för övriga planer, först därefter lämnas ut för 
samråd. Tidsplanen gör att samrådsarbetet i sin helhet inte ter sig seriöst.   
 
Översiktsplanen gäller mark och vatten, bebyggelse och infrastruktur. Klimatet, jämlikheten 
och infrastrukturen ges högsta prioritet.  Ansträngningarna att bryta den uttalade 
segregationen i Halmstad framgår tydligt och uppskattas till fullo. Hållbarhet kan inte byggas 
på ojämlikhet. Men som WSP skriver kan det ”komma att behövas en kraftsamling för att 
öka attraktiviteten och säkerställa en variation av olika typer av bostäder, upplåtelseformer 
och lägenhetsstorlekar”. Planen betonar att infrastrukturen behöver byggas ut och utvecklas 
”för en ny tid”. Klimatet däremot, den mest avgörande framtidsfaktorn, blir trots hög 
ranking inledningsvis, efterhand en andrahandsfråga,   
 
Vi konstaterar att klimatfrågan i översiktsplanen huvudsakligen handlar om 
klimatanpassning, en utan tvekan grannlaga uppgift för kommunen, men långt ifrån 
tillräcklig för att göra samhället motståndskraftigt. För detta krävs, samtidigt med ett 
intensivt anpassningsarbete, kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser till 
netto noll 2045. 
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Vilket också sägs, i spridda sammanhang i översiktsplanen, tydligare i energi och 
klimatplanen. Men trots en välgjord bakgrundsanalys i energi och klimatplanen utgår ingen 
av planerna från det rådande klimatnödläget, ingen beskriver i klartext hur kommunen på 
kort tid ska bli fossilfri, inte heller sannolika, vetenskapligt välgrundade konsekvenser av ett 
misslyckande. Etappmål och planer för uppföljning saknas. Prioriteringar, tempo, vinster, 
förluster, påfrestningar framgår inte.  
 
Planeringen bygger på prognoser om fortsättning på det som hittills gällt och inte på 
backcasting, där man, efter att ha definierat en önskvärd framtid, arbetar sig bakåt för att 
identifiera policy och program i nutiden, som kommer att ansluta till den specifika 
framtiden. Alla beslut, fattade på basis av tradition och nuläge, måste omprövas och 
granskas i ljuset av aktuell klimatvetenskap. Samarbete krävs mellan samhällets alla sektorer 
och målkonflikter måste lösas.    
 
Vi vill ge några korta kommentarer avseende vindkraft, solkraft, mark och infrastruktur med 
bäring på översiktsplanen men hänvisar i övrigt till våra kommande yttranden över planerna 
för energi och klimat, trafik, vatten och VA samt klimatanpassning.  
 
Det bakomliggande argumentet är, på punkt efter punkt, kravet på en omedelbar och 
kraftig utsläppsminskning av växthusgaser - till netto noll 2045.  
 
Vindkraften och solkraften måste byggas ut 
 
Vindkraften är föremål för snabb teknikutveckling. Vindkraftverken blir större i alla 
avseenden (installerad effekt, höjd, rotordiameter), varför utbyggnaden huvudsakligen bör 
ske till havs.  
 
Solkraftutbyggnad skall vara en grundnorm vid all kommunal om- och nybyggnation. 
Samtliga lämpliga tak och ytor bör inventeras och utgöra underlag för utbyggnad av solkraft. 
Enskilda fastighetsägare bör få aktiv rådgivning.  
 
Klimatskäl måste styra markanvändningen    
 
Jordbruksmark och skog är en ändlig resurs, som skall tillgodose framtidens behov av mat 
och råvaror till en växande befolkning. Redan nu försvinner mycket stora arealer i världen 
genom översvämning, erosion, torka, urbanisering och hänsynslös exploatering. Jordens 
befolkning kommer 2100 att vara omkring 11 miljarder, att jämföra med dagens knappt 8. 
Det är lätt att inse att vi kommer att bli en del av en global försörjningskris. 
 
Enligt den senaste befolkningsprognosen från Sweco har Halmstads befolkning ökat till 
139 000 år 2050. Kommunen planerar för 150 000. Siffran är hög mot bakgrund av 
Halmstads befolkningstillväxt de senaste decennierna, stor utländsk invandring vissa år 
inberäknad. Osäkerheten i prognosen är mycket stor, inte minst p.g.a. omvärldsfaktorer 
sammanhängande med klimatkris, krig och konflikter. Med hänsyn till utbyggnadens 
omfattning och den planerade exploateringen av skog och jordbruksmark kan en 
överskattning av befolkningstillväxten vara ödesdiger. Tidssatta, konkreta inriktningar för 
utbyggnaden och kontinuerlig omprövning är angelägen.   
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Trots översiktsplanens prioritetsordning – i första hand förtätning, i andra hand skogsmark 
och först i sista hand jordbruksmark – minskas skogsarealen betydligt samtidigt som 3 % 
(650 ha) av jordbruksmarken går irreversibelt förlorad.  Exploateringen hotar möjligheterna 
för nödvändig produktion av livsmedel och skogsprodukter och i hög grad den biologiska 
mångfalden. Rätt använd utgör marken också kolsänkor, som inte kan undvaras. Detta är 
planens grundförutsättning. Genom att analysera och inventera alla redan hårdgjorda ytor 
bör dessa kunna bli platser för i princip all fortsatt expansion. Det finns också stora ytor, t.ex. 
golfbanor, som nu är improduktiva . Värdet av dessa bör utredas, då alternativt utnyttjande 
kan spara värdefull skogs och jordbruksmark.  
 
För klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa, måste, som anges i planen, 
befintliga grönstråk och parker, särskilt i de centrala delarna av kommunen, bevaras och 
utvidgas, så även fasadgrönska och andra gröna inslag i staden. 
 
Behovet av mark är drastiskt ökat på grund av klimatomställningen för översvämningsskydd, 
flyttning av t.ex. reningsverket eller annan hotad bebyggelse eller infrastruktur p.g.a. 
översvämningsrisken, blåområden (ytor där vattnet vid översvämning får flöda fritt), 
grönområden eller för det extra utrymme vid om- eller nybyggnationer som hänsyn till 
stigande havsnivåer och skyfall kräver, för att bara nämna några exempel. Kommunen 
behöver öka sin markreserv för att själv kunna råda över markanvändandet.   
 
Översvämningsområden i ett 100-årsperspektiv måste beaktas     
 
En byggnads förväntade livslängd bör ur hållbarhetssynpunkt vara minst 100 år. Samma 
livslängd bör gälla grundläggande infrastruktur. Detta innebär, att havsnivåhöjningar och 
vattenstånd vid extremväder måste bedömas till åtminstone 2150. Höjningen av havsnivån 
bestäms framför allt av hur stor den globala uppvärmningen blir, vilket gör prognoser 
osäkra. Denna osäkerhet måste vägas in. Klart är att havsnivån stiger med accelererad 
hastighet och att extremväder blir mer frekventa. Högvattensiffran i översiktsplanen, 3,61 
meter 2100, ifrågasätts starkt och måste höjas.    
 
Ett exempel bland många är turistprojektet Östra stranden, som redan nu sannolikt kommer 
att drabbas av översvämningar. Principen att helt undvika byggnation på dessa riskområden 
bör gälla. 
 
Översvämningar och inträngning av havsvatten i marken gör att nuvarande reningsverk är 
utsatt och planen bör inkludera hur detta vid behov kan flyttas. 
 
Dricksvattenförsörjningen tas upp utifrån ett översvämningsperspektiv. Konsekvenserna av 
långa torkperioder nämns inte. 
 
En del av E6 och Västkustbanan söder om Halmstad kommer att drabbas av översvämning. 
Frågan måste skyndsamt utredas och kreativa lösningar övervägas tillsammans med 
Trafikverket. Frågan kommer förhoppningsvis att belysas i transport och 
klimatanpassningsplanen men hör hemma även i översiktsplanen med tanke på 
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markanvändningen. Detta visar återigen det olyckliga i att yttrande över översiktsplanen 
begärs in innan övrigt samrådsarbete är klart.   
 
Biltrafiken måste minska 
 
Transportsektorn står för mer än hälften av de totala koldioxidutsläppen i Halmstad. 
Personbilarna är den enskilt största utsläppskällan. Enligt riksdagsbeslut ska vägtrafikens 
utsläpp minska med minst 70 % senast 2030 jämfört med 2010. 
 
Vägtransporterna, framför allt personbilstrafiken, måste minska. Detta trots effektivare 
fordon och körsätt, elektrifiering samt förhoppningar knutna till vätgasteknologin. Inte heller 
biobränsle möjliggör oförändrad eller ökad biltrafik, då tillgången är begränsad och en ökad 
användning ökar koldioxidutsläppen och riskerar att öka skogsavverkningen. Biodrivmedel 
måste rimligen reserveras till de sektorer där de ännu är nödvändiga, arbetsmaskiner, 
jordbruksmaskiner och tung trafik.  
 
Såväl tillverkningen av bilar som anläggningen av trafikleder är i hög grad energikrävande 
och förorsakar alltjämt betydande fossila utsläpp. Ju fler bilar, desto fler biltrafikleder, som 
genom sin ökade kapacitet stimulerar till ökat bilåkande. Ju färre bilar, desto mindre 
exploatering av skogs och jordbruksmark för trafikleder och desto fler frigjorda 
parkeringsytor att omvandla till mark för bebyggelse och grönområden.   
 
Planen tar dessvärre personbilstrafiken som dominerande transportsätt för given. Detta är 
en stor brist och inte i samklang med andra, än viktigare mål. Som det nu är riskerar planens 
förslag på infrastruktur snarare stimulera än minska personbilstrafiken.  
 
Kommunens ansvar för trafikomställningen är uppenbar och prioritetsordningen ”gång, 
cykel, kollektivttrafik och sedan bil” är tydligt angiven i översiktsplanen. Infrastruktur, 
ekonomiska och andra incitament samt beteendepåverkan är de viktigaste styrmedlen.   
Målet bör vara att transporter med cykel, eldrivna små transportbilar, elscootrar och 
handikappfordon utgör 50 % av all persontransport utom gångtrafik. Planen behöver 
anpassas till detta.  
 
Gods transporteras i ökande utsträckning på väg och orsakar höga utsläpp. Omställning 
måste ske till godstrafik via järnväg eller till sjöss. En effektiv omlastningsanläggning är en del 
av lösningen och markreservation för detta behöver göras.  
 
5-fingermodellen i alternativ 1 ger större närhet till service samt bättre förutsättningar för 
rationell kollektivtrafik och cykelleder, givet stora satsningar inom dessa områden och på 
verksamheter som ger ökade arbetstillfällen på serviceorterna, även utanför servicesektorn.  
 
Flygplatsmarken måste användas för hållbar och inte klimatskadlig verksamhet   
 
Flygresor orsakar de i särklass största utsläppen per personkilometer. Antalet flygningar 
måste starkt och snabbt begränsas. Utvecklingen av elektrifierat och även vätgasdrivet flyg 
förväntas ändra förutsättningarna, men även denna teknik är dyr och miljö- och 
klimatpåverkande ur livscykelperspektiv. Sjunkande antal resande, täta tågförbindelser till 
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större städer, ökad klimatmedvetenhet och ökat antal digitala möten även fortsättningsvis 
gör att civilflyg från Halmstad inte har någon plats i ett framtida hållbart samhälle. Det är 
heller inte rimligt, att en redan ansträngd budget används för att bekosta en 
klimatförstörande, undgänglig verksamhet. Militär verksamhet kan inte längre motivera 
flygplatsen i Halmstad. För nödvändigt civilt flyg finns flygplatsen i Ängelholm inom rimligt 
bussavstånd.  
 
Brand-, katastrof-, och militärflyg gör att det möjligen kan finnas ett behov av en mindre 
flygplats, vilket bör utredas. Användningen av friställd mark kan minska exploateringen av 
skogs- eller jordbruksmark. Hårda ytor kan användas för bebyggelse, övriga kan bli grönytor 
med alla dess fördelar. Marken bör undersökas avseende föroreningar för eventuell framtida 
användning som jordbruksmark. 
 
Sammanfattningsvis. En traditionell översiktsplan är inte vad vi behöver 2021. Vi behöver 
en kreativ färdplan för kommunens förestående klimatomställning - själva 
grundförutsättningen för ett gott liv i en expansiv, blomstrande, fossilfri kommun. 
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