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Yttrande avs ”Fördjupad översiktsplan för centrum” 
 

Vi har tagit del av förslaget till fördjupad översiktsplan för centrala 
Halmstad och väljer här att yttra 

oss endast i form av några korta punkter. Detta mot bakgrund av att 
många av våra synpunkter redan 

är framförda i samband med remisser av kommunens tidigare planer. 
 

Vi noterar att kommunens planarbeten fortfarande är hårt fixerade vid de 
förhållanden som 

prognosticeras för år 2100, här dock med ett undantag, samtidigt som 
denna plan ska grunda 

detaljplaner för nybyggnation som kan förväntas ske ända fram till år 
2050. Vi vill återigen peka på 

det mycket viktiga hundraårsperspektivet, dvs nya byggnader, liksom 
väsentlig ny infrastruktur, 
exempelvis vägar, ska kunna användas under hundra år eller mer. Det 
finns flera motiv till detta 

tidsperspektiv. Ett är naturligtvis rent ekonomiskt, men det handlar även 
om trygghet och om att 
kunna uppleva staden med kulturella trådar bakåt. Som motiv till att 
använda siffror för år 2100 

brukar ofta anges att det saknas prognossiffror som sträcker sig längre 
fram, men detta innebär inte 
att havsnivåhöjningarna upphör det året. En säkerhetsmarginal behöver 
således läggas till och planen 
revideras med utgångspunkt från högre havsnivåer. Som exempel på 
betydelsen av att använda 
ett hundraårsperspektiv brukar vi använda Halmstads rådhus, i år 84 år 
gammalt och långt ifrån en 
förbrukad resurs. 

Genomförandet av planen förutsätter mångmiljardinvesteringar i inre och 
yttre översvämningsskydd 

och avancerad finansiering kommer att behövas för att klara detta. Ett 



antal förhållanden behöver 
här klarläggas innan en plan av denna typ kan fastställas och kostnaden 
för skydden måste ställas 

mot de värden som avses skyddas. 
 

Att befintlig bebyggelse i de centrala delarna av staden behöver förses 
med barriärer som skyddar 
fram till cirka år 2070 ser vi som en självklarhet i och med de stora 
ekonomiska och kulturella 

värdena som behöver skydd. Kostnaderna kommer dock att bli 
betydande utöver vad 

skyddsbarriärerna i sig kostar. 
 

Den yttre barriär som bedöms erfordras från och med år 2070 är inte lika 
självklar. Kostnaden är 
hisnande. Portarrangemanget bedöms för det enklare alternativet kosta 
600 miljoner kronor och den 

tillkommande pumpstationen för Nissans vatten 1 500 miljoner kronor, 
dvs totalt 2 100 miljoner 
kronor. I kostnadsbedömningen ingår inte en hel del tillkommande 
åtgärder. Vi känner därtill en 

tvekan om egenskaperna hos den mark i vilken barriären behöver 
förankras. Barriären avses ge skydd 

upp till nivån +5 meter, men inte mer. 
 

I första steget bör beräknas värdet av den befintliga bebyggelse som 
behöver skyddet, såväl värdet 
idag som bedömt kvarstående ekonomiskt värde år 2070. Vi bedömer att 
barriären kommer att kosta 

mer än 2070 års värde av de objekt den ska skydda och som finns idag. 
Den befintliga byggnationen 

är 2070 helt eller till övervägande del avskriven. Den yttre barriären är 
därmed inte 

samhällsekonomiskt lönsam, om den inte finansieras av tillkommande 
objekt. 
 
Som tillkommande objekt som är i behov av den yttre barriären har vi i 
huvudsak identifierat nya 

bostäder. En sammanräkning av i förslaget nämnda 
exploateringsområden visar att cirka 2 000 av de 

bostäder som tillkommer fram till år 2050 blir i behov av det yttre 
skyddet. Det skulle innebära att 
varje ny bostad kommer att behöva översvämningsskyddas för över en 



miljon kronor. Vi tror att det 
kan vara klokt att räkna försiktigt med 1,5 miljoner kronor, eftersom vi vet 
att det finns tillkommande 

kostnader, förutom kostnadsbedömningen för yttre barriär och 
pumpstation. För området 
Tullkammarkajen tillkommer även kostnaden för inre barriär mot Nissan, 
eftersom denna blir en 

följdverkan av att områdets exploatering. Den fråga som direkt 
uppkommer är hur dessa skydd ska 

finansieras. Om kostnaderna påförs exploatörerna blir följdverkan 
extremt höga boendekostnader. 
Skulle finansieringen utgöras av kommunala medel uppstår en kraftig 
anspänning på den kommunala 

ekonomin. Ett annat handlingssätt är att inte klarlägga 
finansieringsfrågorna förrän i den yttre 

barriärens byggskede och därmed rulla problemet framåt, möjligen i 
spekulation om framtida 

statsbidrag. Det måste i det fallet anses tveksamt om staten finansierar 
skyddsåtgärder som behövs 

för att skydda bebyggelse som planlagts utan beaktande av väl kända 
klimatförändringar. 
 

Mycket av planförslagets innehåll anknyter till befintlig bebyggelse längs 
Nissan, exempelvis Östra 

förstaden, Teatern, Torggaraget, mm. Vi vet att havets stigande 
normalnivå kommer att styra 

grundvattennivån i dessa områden. Det har inte klarlagts om denna 
bebyggelse klarar höjt 
grundvatten utan att effekter uppstår i form av vatteninträngning i 
källarplan och upptryck på 

grundläggande betongkonstruktioner. Ett klarläggande av detta är en 
viktig planförutsättning. 
 

Slottsbrofrågan verkar bara vara delvis hanterad. Vi har sett i texten att 
bron kommer att integreras i 
översvämningsskydden och i vissa situationer ska stängas för trafik. Vi 
har dock även situationer med 

mycket höga flöden i Nissan i kombination med en högre havsnivå. 
Kommer bron att klara detta utan 

att raseras? Kommer den att dämma flödet och höja Nissans nivå 
uppströms? I annat fall torde en ny 

bro behöva ersätta den nuvarande, väldigt låga, konstruktionen. Detta 
torde påverka omgivande 



bebyggelse etc. 
 

Nya och djupa underfarter föreslås, men frågan är om man har beaktad 
stigande grundvattennivåer 
och av dessa följande kostnadsdrivande effekter. Frågan är även hur 
viadukten vid Viktoriagatan 

kommer att fungera vid höjt grundvatten. 
 

Bra i planförslaget är att satsningen på öppna dagvattensystem kommer 
att ökas. Sådana system har 
flera fördelar. Vi vill även lyfta idén om att istället för byggnation på 
Tullkammarkajen kan en resilient 
park anläggas. Det skulle vara en kostnadseffektiv lösning som även 
stärker den maritima 

upplevelsen. 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att avgörande 
grundförutsättningar inte är klarlagda och att 
det inte går att avgöra om förslaget till fördjupad översiktsplan alls är 
genomförbart. 
 

Klimataktion Halmstad 

 


