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Inledning

Bakgrund och syfte
I samband med antagandet av program för Laholms stadskärna är det viktigt att det finns en 
gemensam nulägesbeskrivning.

Nulägesbeskrivningen syftar till att beskriva hur Laholms stadskärna fungerar idag, med 
fokus på parkering och gåendes villkor. Syftet är att alla aktörer i Laholms stadskärna ska få 
en gemensam bild av vad som bör förändras i stadskärnan. En gemensam problembild utgör 
grunden för en gemensam målbild.

Metod
Laholms kommun har genomfört beläggningsstudierna och nummerskrivningarna av 
parkeringsplatserna. Tyréns har sammanställt dessa studier och analyserat underlaget.

Kartläggningen av gåendesvillkor har Tyréns och kommunen tagit fram tillsammans. 
Resultatet har sedan analyserats av Tyréns.

Definition av stadskärnan

Stadskärnas geografiska avgränsning (definitionen) markeras med blå linje.
Parkområden med lekmöjligheter markeras med grönt. Större torg markeras med gult.

Laholms stadskärna definieras och 
avgränsas i sammanhanget till det 
område som markeras i illustrationen här 
intill. Stadskärnan sträcker sig från Lagan 
i norr och väst, till Nybergslidsvägen och 
stadsparken i söder och Lantmannagatan 
i öst. 
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Sammanfattning

Metod
Laholms kommun har genomfört beläggningsstudierna och nummerskrivningarna av 
parkeringsplatserna. Tyréns har sammanställt dessa studier och analyserat underlaget.

Kartläggningen av gåendesvillkor har Tyréns och kommunen tagit fram tillsammans. 
Resultatet har sedan analyserats av Tyréns.

Parkering
Det finns knappt 700 parkeringsplatser i Laholms stadskärna som är tillgängliga för 
allmänheten. Parkeringsplatserna är i de centralaste delarna reglerade till 2 timmer eller 24 
timmar inom stadskärnan finns också oreglerade parkeringsplatser.

Beläggningen
Beläggningen har inventerats vid 6 tillfällen för att beskriva hur beläggningen fluktuerar över året. 

Utifrån ett vardagsperspektiv så finns det tillräckligt med parkeringsplatser totalt sett inom 
stadskärnan även om det uppstår brist på enskilda parkeringsplatser vissa tillfällen. Då 
parkeringsplatserna i Laholm är utspridda kan det uppfattas som att parkeringsytorna är 
fullbelagda trots att det finns lediga platser. För att underlätta för parkörerna att hitta lediga 
platser kan det vara aktuellt att införa någon typ av parkeringsledningssystem.

Svårigheten att hitta lediga parkeringsplatser leder till att söktrafik skapas. 

Optimal beläggningsgrad på en parkering är ca 70-85%. Vid en sådan beläggningsgrad blir 
markanvändningen effektiv utan att generera onödig söktrafik och trängsel.

Beläggningsstudien visar att det under vardagar på vinterhalvåret finns en generell belägg-
ningsgrad som håller sig inom eller strax under detta intervall.

När det sker event i stadskärnan, så som Höstmarknaden, är situationen mer ansträngd. 
Beläggningsgraden under den dagen var över det önskvärda. Detta är å andra sidan en 
tillfällig händelse som inte nödvändigtvis behöver vara dimensionerande. 

Då sommarinventeringen år 2018 endast är genomförd på Hästtorget och Stortorget är det 
svårt att dra slutsatser om tillgången på parkeringsplatser i stadskärnan. Därför har även 
inventeringen från år 2016 studerats. Inventeringen från år 2016 visar att den genomsnittliga 
beläggningen för parkeringsplatserna inom stadskärnan var 51 respektive 65 %. Det fanns 
därmed 200-300 lediga parkeringsplatser vid inventerings tillfällena även under turistsesong.
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Varifrån kommer de som nyttjar parkeringsplatserna?
Vilka som besöker stadskärnan en helt vanlig vardag har inte studerats.

En fjärdedel av Höstmarknadens besökare är boende i staden. Resterande 75 % kommer ifrån 
övriga kommunen (cirka 35-40 %), annan kommun (30 %) och annat land (8 %).

Statitisken för besökarna på sommaren skiljer sig lite från de som besökte Höstmarknaden, 
andelen besökare från andra kommuner ökar, samtidigt som andelen boende i staden 
minskar. 

Gåendes villkor
Klassificeringen visar att det finns flera större ytor i stadskärnan som sker på bilisternas 
villkor, dessa ytor utgörs i huvudsak av parkeringsplatser. Utmed fasaderna finns dock 
trottoarer som gående kan vistas på. 

Det finns också några gator i stadskärnan, Bagareliden och Järnvägsgatan som delvis sker på 
bilisternas villkor. Bagarelidens utformning är särskilt problematisk då den leder till Lagan 
och parkeringsplatserna vid Gröningen.      

Utöver Bagareliden är även Brogränd och Kyrkogatan viktiga stråk som leder ut mot Lagan. 
Både dessa gator sker på bilisternas villkor. 

För att Laganpromenaden ska kunna utnyttjas som det centrumnära rekreationsstråk det 
faktiskt är behövs utrymme att vistas på båda sidorna av Laganvägen utvecklas men också 
flertalet säkra passager över Laganvägen som har koppling till stråk in mot centrum.

Goda exempel
Det är gatans utformning som avgör hur den fungerar. En gata kan ske på gåendes villkor 
samtidigt som den har biltrafik om den är rätt utformad. Det finns flera fina exempel från 
bland annat Malmö där gator har omdanats för att tona ner biltrafikens dominans till förmån 
för gående så som exempelvis Friisgatan.

Utvecklingen över tid
En stor del av gatorna i Laholms stadskärna är enkelriktade vilket medför att det är mer 
komplext att stänga av en gata för biltrafik. Med det sagt är det inte omöjligt, det behöver 
däremot utredas så att konsekvenserna är rimliga och hanterbara samt att åtgärder sker i rätt 
ordning.
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Antal parkeringsplatser
Kartan visar var det finns allmänna parkeringsplatser i Laholms stadskärna. Totalt finns det 
knappt 700 parkeringsplatser som är tillgängliga för allmänheten.

Inom 100 meter från Stortorget, dvs. på Hästtorget och Stortorget, finns cirka 110 
parkeringsplatser. Inom 300 meter från Stortorget finns ytterligare 200 parkeringsplatser 
dvs. totalt sett cirka 310 parkeringsplatser inom en radie av 300 meter. 

Kartan visar var parkeringsplatserna är belägna.

Förutsättningar att parkera
Förutsättningarna att parkera beskrivs i detta kapitel utifrån antal parkeringsplatser 
som är tillgängliga för allmänheten samt hur de regleras och används. Även varifrån 
de som parkerar i staden kommer ifrån finns beskrivet.



9

Reglering av parkeringsplatser
Kartan nedan visar hur parkeringsplatserna regleras.

I Laholms stadskärna regleras parkeringsplatserna på följande vis:
• 2 timmars parkering

• 24 timmars parkering

• oreglerad parkering

Det är parkeringsplatserna i de centralaste delarna som är reglerade som 2 timmars 
parkering. Det är dels parkeringsplatserna på Stortorget och Hästtorget, dels kanstensparke-
ring utmed:

• Bagareliden

• Trädgårdsgatan

• Östertullsgatan

• Ryssgatan

• Smedjegatan

Parkeringsplatser som är reglerade till 24 timmar utgörs primärt av större sammanhållna 
parkeringsytor så som:

• Teckningsmuseet

• Gröningen

• Godsmagasinet

• Tivolitorget

De oreglerade parkeringsplatserna är belägna över större delen av stadskärnan bortsett från 
de mest centrala delarna. 

24 h

100 m300 m

Kartan visar hur parkeringsplatserna regleras.
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Så här används parkeringsplatserna
För att kartlägga hur parkeringsplatser används genomförs beläggningsstudier där 
man räknar hur många av parkeringsplatserna som är upptagna. Parkeringsplatserna 
har inventerats vid flera olika tillfällen för att belysa hur beläggningen varierar. 
Beläggningsstudierna har inte haft samma omfattning, vissa har genomförts på en mindre 
del av parkeringsbeståndet och andra på en större del. Omfattningen av varje enskild 
inventering framgår i stycket för respektive inventeringstillfälle.

Beläggningsinventeringarna har genomförts följande dagar:
• Onsdagen den 30 januari år 2019 kl 10:00-10:30

• Torsdagen den 31 januari år 2019 kl 12:30-13:00

• Lördagen den 29 september år 2018 (dvs. då Höstmarknaden genomfördes)

• Tisdagen den 10 juli år 2018 kl 13:00

• Måndagen den 27 juni år 2016 kl 10:00-12:00

• Torsdagen den 21 juli år 2016 kl 13:00-15:00
 
Inventeringarna i januari representerar en vanlig vardag. Inventeringen ifrån september 
representerar maxbeläggning då den genomfördes i samband med ett stort event i 
stadskärnan. Inventeringen ifrån juni och juli visar beläggningen under turistsäsongen. 

Beläggningen under den 30 jan kl 10:00-10:30
Kartan visar beläggningen en helt vanlig vardag mellan 10:00-10.30. 

Under tidsperioden 10:00-10:30 är beläggningen av parkeringsplatserna inte kritiskt hög hos 
någon av de inventerade parkeringsplatserna. Endast två av parkeringarna som är reglerade 
till 2 timmar låg över 60 % beläggning, parkeringarna på norra delen av Stortorget samt 
längs Östertullgatan. De enda parkeringar utan reglering som inventerades under denna 
tidsperiod var de som ligger längs Storgatan. Dessa parkeringar låg på en beläggnings-
grad på 70 %. Parkeringen som ligger vid Laganvägen, nordväst om centrum, och som är 
reglerad med 24 timmar, hade under denna tidsperiod en beläggning under 60 %.

< 60 %
61-85 %
>85 %

Beläggningsgrad

Kartan visar beläggningsgraden på inventerade parkeringsplatser.
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Beläggningen under den 31 jan kl 12:30-13:00
Kartan visar beläggningen under en helt vanlig vardag under lunchtid. 

Alla parkeringsplatser som inventerades både kl 10:00-10:30 och 12:30-13:00 hade en högre 
eller liknande beläggningsgrad under lunchtid, förutom parkeringen längs Storgatan där 
beläggningen minskade från 70 % till 26 %.  

Mellan 12:30 och 13:00 har parkeringarna längs Trädgårdsgatan, Östertullsgatan och 
Laganvägen, nordväst om centrum, en beläggningsgrad på över 85%. Av dessa är parkering-
arna vid Trädgårdsgatan och Östertullsgatan reglerade till 2 timmar, medan parkeringarna 
vid Laganvägen är reglerade till 24 timmar. Gemensamt för dessa platser är att de ligger 
utmed stråk som används av genomfartstrafik. Sannolikt används dessa parkeringsplatser av 
människor som åker in till staden för att äta lunch eller genomföra ärenden under lunchen.  

De parkeringsplatser som har en beläggningsgrad under 60 % är de på södra delen av 
Stortorget och Bagareliden, vilka är reglerade till 2 timmar samt de längs Storgatan som är 
oreglerade. Övriga, vilket innebär att majoriteten av parkeringsplatserna har en beläggning 
på 61-85%. I denna grupp finns samtliga regleringsalternativ representerade.

< 60 %
61-85 %
>85 %

Beläggningsgrad

Kartan visar beläggningsgraden på inventerade parkeringsplatser.
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Beläggningen under Höstmarknaden
Kartan visar beläggningen under 2018 års Höstmarknad. Marknaden hölls lördagen den 29 
september år 2018 och vädret var fint. Under Höstmarknaden var beläggningen över 85 % 
på majoriteten av parkeringsplatserna och det var bara Hästtorget som hade en beläggnings-
grad på strax under 60 %

Det är endast parkeringsplatserna som inventerades som visas i kartan.  

< 60 %
61-85 %
>85 %

Beläggningsgrad

Kartan visar beläggningsgraden på inventerade parkeringsplatser.
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Beläggningen under tisdagen den 10 juli år 2018 
Kartan visar beläggningen en vacker sommardag. Studien är genomförd tisdagen den 10 juli 
år 2018 kl 13:00. Det var en varm och disig dag efter två månaders sol och värme.

Denna beläggningsstudie genomfördes på Stortorget och Hästtorget. Huvudsyftet med 
studien var att kartlägga varifrån besökarna kommer därför noterades det inte på vilken av 
parkeringarna som bilarna stod, men den totala beläggningen var över 100 %

< 60 %
61-85 %
>85 %

Beläggningsgrad

Kartan visar beläggningsgraden på inventerade parkeringsplatser.
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Beläggningen under måndagen den 27 juni år 2016 
Kartan visar beläggningen en sommardag då det är bra ruljangs i stadskärnan. Studien är genomförd 
måndagen den 27 juni år 2016 kl 10:00-12:00.

Denna beläggningsstudie genomfördes på i stortsett alla parkeringsplatser inom stadskärnan.

De mest centrala parkeringsplatserna har en hög beläggning. I genomsnitt har parkeringarna på Hästtorget 
och stortorget en beläggningsgrad på 91 %. Även parkeringsplatserna Trädgårdsgatan Hästen och 
Godsmagasinet har en hög beläggning på  88 % repektive  90 %.

Den genomsnittliga beläggningsgraden på alla inventerade parkeringsplatser är ca 65 %. Det innebär att det 
finns nästan 200 lediga parkeringsplatser på de inventerade parkeringarna.

< 60 %
61-85 %
>85 %

Beläggningsgrad

Kartan visar beläggningsgraden på inventerade parkeringsplatser.
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Beläggningen under torsdagen den 21 juli år 2016 
Kartan visar beläggningen en vacker sommardag. Studien är genomförd torsdagen den 21 juli år 2016 kl 
13:00-15:00.

Denna beläggningsstudie genomfördes på i stortsett alla parkeringsplatser inom stadskärnan.

De mest centrala parkeringsplatserna har en hög beläggning. I genomsnitt har parkeringarna på Hästtorget 
och stortorget en beläggningsgrad på 85 %. Trädgårdsgatan Hästen, Syrenvägen och Hamnen har också hög 
beläggning på över 85 %.    

Den genomsnittliga beläggningsgraden på alla inventerade parkeringsplatser är ca 51 % det innebär att det 
finns nästan 300 lediga parkeringsplatser på de inventerade parkeringarna.

< 60 %
61-85 %
>85 %

Beläggningsgrad

Kartan visar beläggningsgraden på inventerade parkeringsplatser.
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Varifrån kommer de som parkerar i Laholms stadskärna?

I samband med två av beläggningsstudierna genomfördes även nummerskrivningar. En 
nummerskrivning innebär att registreringsskyltarna noteras i syfte att kartlägga vilka 
adresser som bilarna är skrivna på för att kartlägga vilka som nyttjar parkeringsplatserna.

Följande tillfällen har nummerskrivningar genomförts:
• Lördagen den 29 september år 2018 (dvs. då Höstmarknaden genomfördes)

• Tisdagen den 10 juli år 2018 kl 13:00

Besökarna har delats in i följande kategorier, se kartan nedan.

Halmstad

Laholm

Ängelholm

Kartan visar hur besökarna har indelats.

Laholms stad

Laholms kommun

Annan kommun

Annat land
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Varifrån kom besökarna på Höstmarknaden?

Nummerskrivningen från den 29 september år 2018 genomfördes på parkeringsplatserna:
• Teckningsmuseet

• Hästtorget

• Stortoget

• Gröningen 

• Tivolitorget

• Godsmagasinet
 samt på kantstensparkeringarna utmed:

• Bagareliden

• Trädgårdsgatan

• Östertullsgatan

• Ryssgatan

• Smedjegatan

• Syrensvägen

Över 60 % av parkeringsplatserna användes av personer som kommer från Laholm, (26 
% kom från Laholms stad och 37 % från Laholms kommun). 30 % av parkeringsplatserna 
användes av personer som är skrivna i en annan kommun i Sverige och 8 % kom från ett 
annat land.

Vilka besöker Laholm på sommaren?
Nummerskrivningen från 10 juli år 2018 genomfördes endast på Hästtorget och Stortorget. 

Drygt hälften av parkeringsplatserna användes av personer som kommer ifrån Laholm, (13 
% kom från Laholms stad och 44 % från Laholms kommun). 39 % av parkeringsplatserna 
användes av personer som är skrivna i en annan kommun i Sverige och 7% kom från ett 
annat land.

25% 37% 30% 8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lördag (Höstmarknad)

Laholms stad Laholms kommun Annan kommun Utomlands

13% 41% 39% 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vardag på sommaren

Laholms stad Laholms kommun Annan kommun Utomlands
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Slutsatser parkering
Parkeringsplatsernas placering och reglering
Utifrån ett vardagsperspektiv så finns det tillräckligt med parkeringsplatser totalt sett även 
om det uppstår brist på enskilda parkeringsplatser vissa tillfällen. Då parkeringsplatserna i 
Laholm är utspridda, dels på kantstensparkering, dels på små till medelstora parkeringsytor 
kan det uppfattas som att parkeringsytorna är fullbelagda trots att det finns lediga platser. 
Anledningen till detta är att det är svårt att överblicka var de lediga platserna finns. För att 
underlätta för parkörerna att hitta lediga platser kan det vara aktuellt att införa någon typ av 
parkeringsledningssystem.

Svårigheten att hitta lediga parkeringsplatser leder till att söktrafik skapas. Då en stor del av 
parkeringsytorna ligger centralt i stadskärnan belastar söktrafiken gaturummen i stadskärnan 
som får högre trafikflöden än vad de annars skulle ha haft.  

Regleringen av parkeringsplatserna är inte helt logisk i relation till geografisk placering. 
Några centralt placerade parkeringsplatser är oreglerade, exempelvis Trädgårdsgatan södra. 
Genom att reglera dessa parkeringsplatser så skapas högre omsättning på platserna, vilket 
ger högre tillgänglighet för besökare.

Beläggningen 
Optimal beläggningsgrad på en parkering är ca 70-85%. Vid en sådan beläggningsgrad blir 
markanvändningen effektiv utan att generera onödig söktrafik och trängsel.

Beläggningsstudien visar att det under vardagar på vinterhalvåret finns en generell belägg-
ningsgrad som håller sig inom eller strax under detta intervall. Dock med en viss variation 
mellan olika parkeringsplatser och parkeringsytor.

När det sker event i stadskärnan, så som Höstmarknaden, är situationen mer ansträngd. 
Beläggningsgraden under den dagen var över det önskvärda. Detta är å andra sidan en 
tillfällig händelse som inte nödvändigtvis behöver vara dimensionerande. 

Då sommarinventeringen år 2018 endast är genomförd på Hästtorget och Stortorget är 
det svårt att dra slutsatser om tillgången på parkeringsplatser i centrum. Därför har även 
inventeringen från år 2016 studerats. Inventeringen från år 2016 visar, precis som invente-
ringen från år 2018, att de mest centrala parkeringsplatserna har en hög belägning. Studien 
från år 2016 visar också att den genomsnittliga beläggningen för parkeringsplatserna inom 
stadskärnan var 51 respektive 65 %. Det fanns därmed 200-300 lediga parkeringsplatser vid 
inventerings tillfällena även under turistsesong.

Beläggningsgraden vid olika tillfällen på parkeringar utifrån avståndet till Stortorget. Inga parkeringar som ligger längre än 300 meter ifrån 
Stortorget inventerades den 30 januari.

60%
72%

90% 91%
85%

54%
66%

84%

67%
59%

70%

100%

69%

45%
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40%
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80%
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120%
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< 100 m till Stortorget 100-300 m till Stortorget > 300 m till Stortorget
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Varifrån kommer de som nyttjar parkeringsplatserna?
Vilka som besöker stadskärnan en helt vanlig vardag har inte studerats.

En fjärdedel av Höstmarknadens besökare är boende i staden. Delar av denna målgrupp 
borde ha relativt enkelt att välja andra färdslag än bil, ex cykel. Resterande 75 % kommer 
ifrån övriga kommunen (cirka 35-40 %), annan kommun (30 %) och annat land (8 %) denna 
målgrupp är svårare att få att välja andra färdslag.

Statitisken för besökarna på sommaren skiljer sig lite från de som besökte Höstmarknaden, 
andelen besökare från andra kommuner ökar, samtidigt som andelen boende i staden 
minskar. Det kan bero på flera olika anledningar så som att:

• Laholm är en turiststad.

• Mellbystrand och Skummeslöv har en hög andel sommarbostäder som bebos under 
sommaren.

• Boende i Laholms stad som vanligtvis tar bilen till arbetet är lediga i hög utsträckning.

• Det vackra vädret gör det attraktivare att cykla och gå, vilket kan ha medfört en överflytt-
ning från bil till cykel och gång för resor utförda av boende i Laholm stad.  

Vilken /vilka av dessa anledningar som har gett störst påverkan är svårt att sia om. Sannolikt 
är det en kombination av flera anledningar.

Utvecklingsmöjligheter
Beläggningsstudien visar att parkeringsplatserna i stadskärnan används frekvent. Innan det 
är möjligt att plocka bort parkeringsplatser i stadskärnan, i syfte att skapa en attraktivare 
stadskärna med högre vistelsevärde, bör nya parkeringsplatser tillskapas i ytterkanten av 
stadskärnan, så att tillgängligheten förblir god.

Genom att utveckla större parkeringsytor/anläggningar i utkanten av stadskärnan kan 
parkeringsytor i stadskärnan minskas. Den upplevda tillgängligheten på parkering skulle 
då öka eftersom det blir enklare att hitta till lediga platser när utbudet är samlat på ett fåtal 
platser istället för att vara utspridda. Genom att bygga parkeringsplatser i utkanten av 
stadskärnan där de är enkla att nå från det övergripande vägnätet, skulle även söktrafiken i 
stadskärnan minska. Viktigt är dock att gångstråken mellan parkeringsanläggningarna och 
stadskärnan håller hög kvalitet avseende trygghet och bekvämlighet. 

Under event i staden är beläggningen på parkeringsplatserna hög, det är oftast besökarna 
inställda på och accepterar därför lite längre gångavstånd till parkeringsplatsen under denna 
typ av event. 

Efter att den senaste beläggningsstudien 
genomfördes har en ny allmän parkering 
öppnats vid korsningen Lantmannagatan och 
Repslagaregatan. Här finns 38 stycken parkerings-
platser, varav 2 handikapparkeringar, med endast 
en 3 minuters promenad in till Laholms stadskärna. 
Parkeringen är tidsreglerad med 24 h och ligger ett 
stenkast ifrån polisstationen, Laholms bussterminal 
och Laholms centrum.

Ytterligare möjligheter till att utöka tillgången 
på parkeringsplatser i anslutning till stadskärnan 
finns på kvarteret Siluetten samt vid bussstationen. 
På Siluetten finns det möjlighet att bygga en 
markparkerings som skulle kunna rymma cirka 
100 parkeringsplatser. Vid busstationen har ett 
parkeringshus diskuterats.

Befintliga parkeringsplatser

Ny parkeringsanläggning

Potentiella platser som 
diskuterats för utveckling 
av parkering 
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Förutsättningar att röra sig 
till fots

Bakgrund
Ju fler som vistas i staden ju fler potentiella kunder har handeln. Stadsliv utgörs av 
människor som rör sig till fots eller med cykel. 

Gatan har inte bara en funktionell roll i staden, utan är ett av stadens viktigaste och mest 
strukturbildande stadsbyggnadselement. För att människor ska vilja vistas i staden oftare och 
längre krävs goda förutsättningar. Det är viktigt att oskyddade trafikanter är prioriterade och 
att de känner sig trygga och säkra. Oro för till exempel biltrafik minskar viljan att vistas på 
en plats, i synnerhet om barn finns med. Därför är det viktigt hur gaturummen fungerar, vems 
villkor är det som råder?
 

Metod
Det finns många parametrar som påverkar hur attraktiv en plats är att vistas på. I denna 
studie har vi dock inte valt att studera platsens vistelsevärde utan förutsättningarna för 
fotgängare att röra sig i gaturummen. 

När de som går behöver fokusera på var bilarna kör kommer deras uppmärksamhet på 
övriga gaturummet att minska. Det innebär att den gående har svårare att ta till sig av vackra 
detaljer i gaturummet. Som ett resultat av detta kan mindre fokus läggas på butikernas 
skyltfönster och andra aktiviteter i gaturummet. Hur mycket fokus som förflyttas är beroende 
av biltrafikflödet, dvs hur frekvent som den gående behöver flytta fokus från gaturummet till 
passerande bilar

Gaturummen klassificeras i tre klasser efter hur samspelet i gaturummet sker, dvs. vilken 
trafikantgrupp bestämmer över hur platsen fungerar. Är det bilisterna som anpassar sitt 
körsätt efter de gående eller är det de gående som anpassar sitt beteende efter bilisterna?

Vår vision för Laholms stadskärna 2025 är en levande stadskärna där det sprudlar av liv och 
rörelse. Målet är att fler människor ska vilja vistas i stadskärnan mer, oftare och längre.

-citat från Program för Laholms stadskärna 2025
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Grön klass
Gaturum/ytor med grön klassning är gator/ytor som gående gärna vistas på. Det innebär att:

• Gående prioriteras i första hand.

• Biltrafikens hastighet upplevs som gångfart.

• Beläggningen är oftast inte asfalt.

”Här behöver de gående inte tänka på var bilarna kör. Samspelet mellan trafikanterna sker på 
gåendes villkor.”

Gul klass
Gaturum/ytor med gul klassning innebär att:

• Gående har begränsat men separat utrymme.

• Biltrafikens hastighet upplevs som 30 - 40 km/t.

• Gåendes ytor och biltrafikens ytor har ofta separata material.

”Här behöver de gående förhålla sig till biltrafiken. Samspelet mellan trafikanterna är 
ömsesidigt”

Röd klass
Gaturum/ytor med röd klassning är gator/ytor som gående gärna undviker. Det innebär att:

• Gående har inget separat utrymme.

• Biltrafikens hastighet upplevs som högre än gångfart.

”Här behöver de gående anpassa sig efter biltrafiken. Samspelet mellan trafikanterna sker på 
biltrafikens villkor.”

Exempel på gator som klassificerats som gröna. 

Exempel på gator som klassificerats som gula.

Exempel på gator som klassificerats som röda.
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Analys
Klassificeringen av gaturummen har genomförts tillsammans med Laholms kommun. 

För att få en levande stadskärna är det viktigt att fotgängare känner sig trygga så att de 
vill vistas i stadskärnan och inte bara uträtta snabba ärenden. Därför bör stråk som knyter 
samman viktiga målpunkter hålla en hög standard utifrån trygghet och bekvämlighet.

I Laholm finns de flesta befintliga målpunkterna centrerade kring Stortorget. Då Lagan utgör 
en stor potential som framtida målpunkt beaktas även den i analysen. 

Kartan visar förutsättningarna för fotgängare att röra sig i gaturummen.
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Slutsatser
Klassificeringen visar att det finns flera större ytor i stadskärnan som sker på bilisternas 
villkor, dessa ytor utgörs i huvudsak av parkeringsplatser. Utmed fasaderna finns dock 
trottoarer som gående kan vistas på. 

Det finns också några gator i stadskärnan, Bagareliden och Järnvägsgatan som delvis sker på 
bilisternas villkor. Bagarelidens utformning är särskilt problematisk då den leder till Lagan 
och parkeringsplatserna vid Gröningen.      

Utöver Bagareliden är även Brogränd och Kyrkogatan viktiga stråk som leder ut mot Lagan. 
Både dessa gator sker på bilisternas villkor. 

För att Laganpromenaden ska kunna utnyttjas som det centrumnära rekreationsstråk det 
faktiskt är behövs utrymme att vistas på båda sidorna av Laganvägen utvecklas men också 
flertalet säkra passager över Laganvägen som har koppling till stråk in mot centrum.

Järnvägsgatan utgör ett viktigt stråk mot busstationen och flera parkeringsanläggningar. 
Möjligheten att bygga fler parkeringsplatser i detta läge har diskuterats. Att prioritera 
gångtrafiken tydligare i detta stråk skulle öka tillgängligheten till stadskärnan genom att 
gångvägen mellan busstationen/parkeringaplsterna och stadskärnan upplevs som kortare.  

Goda exempel
Det är gatans utformning som avgör hur den fungerar. En gata kan ske på gåendes villkor 
samtidigt som den har biltrafik om den är rätt utformad. Det finns flera fina exempel från 
bland annat Malmö där gator har omdanats för att tona ner biltrafikens dominans till förmån 
för gående.

Utvecklingen över tid
En stor del av gatorna i Laholms stadskärna är enkelriktade vilket medför att det är mer 
komplext att stänga av en gata för biltrafik. Med det sagt är det inte omöjligt, det behöver 
däremot utredas så att konsekvenserna är rimliga och hanterbara samt att åtgärder sker i rätt 
ordning.

Frisgatan i Malmö Claesgatan i Malmö Stora kvarngatan i Malmö
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