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Inledning
Bakgrund och syfte
Program för Laholms stadskärna är ett dokument som 
beskriver kommunens målbild för Laholms stadskärna 
år 2025 och de arbetssätt och insatsområden som är 
prioriterade för att nå dit. I dokumentet presenteras även 
viktiga utmaningar att hantera samt exempel på åtgärder, 
som inspiration för det fortsatta arbetet med att förverkliga 
målbilden. 

Syftet har varit att ta fram en brett förankrad vision som 
pekar ut en tydlig och prioriterad viljeriktning för stadskär-
nans utveckling, som möjliggör kraftsamling och fokuserat 
agerande. Utan en tydlig målbild genomförs åtgärder 
ofta spretigt och slumpartat, vilket riskerar att hämma 
utveckling. 

Definition av stadskärnan
Laholms stadskärna definieras och avgränsas i samman-
hanget till det område som markeras i illustrationen 
här intill. Stadskärnan sträcker sig från Lagan i norr 
och väst, till Nybergslid och stadsparken i söder och 
Lantmannagatan i öst.

Stadskärnan idag
I Laholms tätort bor det runt 6400 personer idag (2017), 
varav omkring 1100 personer bor i stadskärnan. Sett till 
invånarantalet är Laholms stadskärna relativt stor både 
till yta och utbud och det är därför tydligt hur beroende 
stadslivet är av att boende i andra stadsdelar men också 
i hög utsträckning från kringliggande orter och landsbygd 
har den som en naturlig målpunkt. Laholms kommun har 
också av många orsaker en hög andel bilanvändning, vilket 
naturligtvis måste beaktas samtidigt som vi ska sträva mot 
hållbar mobilitet.

Turismen är och har länge varit en betydelsefull del av 
Laholms stadsliv, särskilt sommartid. En del av attrak-
tionsvärdet för besökaren är naturligtvis den genuina 
kulturmiljön. Laholm har sedan mitten av 1900-talet haft 
epitetet ”Den lilla staden med de stora konstverken” syftande 
på den stora samling offentliga konstverk som återfinns på 
stadens gator och torg. Laholms stad är Hallands äldsta 
med anor från mitten av 1200-talet. I Gamleby, den äldsta 
delen, finns tydliga spår av det medeltida gatunätet. Husen 
är byggda i korsvirke och tegel och speglar hur de gamla 
småstäderna som levde på handel, hantverk och jordbruk 
såg ut. Laholm är den nordligaste utposten för denna 
sydskandinaviska (dansk-tyska) byggnadskultur. Området 
utmed Lagan är också intressant ur ett historiskt perpektiv, 

I nästan varje gathörn i Laholms stadskärna står en skulptur. Laholm kallas 
därför ”den lilla staden med de stora konstverken”. Bilden visar en av 

skulpturerna, Potatisplockerskorna (Karl-Gustaf Jönsson, 1986). 

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

 

inte minst med tanke på ruinen efter Lagaholms slott och 
det faktum att platsen har varit bebodd sedan stenåldern. 
Lagan som rekreationsstråk och fiskedestination är också 
viktiga delar av stadskärnans besöksvärden.

Teckningsmuseet, teatern och biografen runt Hästtorget är 
viktiga kulturella målpunkter för både turister och invånare, 
precis som bokhandeln på Stortorget, Gamla krukma-
keriet i Gamleby,  utomhusscenen och Ebbaredsstugan i 
Stadsparken och biblioteket/Stadshusgalleriet i Stadshuset. 
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Vision Laholms stadskärna 2025
En levande stadskärna där det sprudlar av liv och 
rörelse, en plats där människor ska vilja vistas 
mer, oftare och längre. Utmärkande för Laholms 
stadskärna år 2025 är den historiska, kulturella 
och idylliska miljön, småskaligheten och närheten, 
grönskan och vattnet, konsten och vyerna, att det 
är snyggt och prydligt, lugnt och tryggt, och att 
det är en liten handelsstad med hög kvalitet. 

Stortorget och Lagan är de centrala 
och självklara mötesplatserna, 

stadskärnan har en tydlig koppling 
till Lagan.  
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Det händer alltid något i 
det offentliga rummet, med 
utställningar, aktiviteter och 

evenemang. 

Det är lätt att hitta, ta sig hit och ta 
sig runt med olika transportslag, 

stadskärnan är gång-, cykel- 
och bilvänlig.  

* Det här programmet för stadskärnan handlar om att fler ska vistas i 
stadskärnans offentliga rum. En strategi för förtätning av stadskärnan 
kräver vidare analyser och skulle kunna vara en fördjupning under detta 
”programparaply”. 

Det finns ett tillskott av attraktiva bostäder och 
arbetsplatser, stadskärnan fylls naturligt av fler 
människor som vistas i det offentliga rummet.* 

Det finns små unika butiker och ett bra 
utbud av caféer och restauranger, med gott 

om uteserveringar. 
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Från vision till verklighet
Här beskrivs övergripande de arbetssätt, insatsområden och fysiska platser som vi ser 
är prioriterade att utveckla och arbeta utifrån för att förverkliga vår vision för Laholms 
stadskärna 2025. 

Arbetssätt
För att förverkliga visionen för Laholms stadskärna 2025 har vi identifierat några avgörande 
och prioriterade arbetssätt att utveckla och arbeta utifrån. Det handlar om samverkan, 
utredningsarbete och tidplan. 

Samverkan 
Att arbeta med utveckling av stadskärnan är beroende av att många är med och drar åt 
samma håll, mot målet, det är många aktörer som påverkar och påverkas av hur stadskärnan 
utvecklas (se lista på aktörer nedan). Det är också viktigt att de insatser som görs på annat 
håll i kommunen inte motverkar eller hämmar, utan stärker och främjar, stadskärnans 
utveckling.

Att arbeta med att förverkliga visionen ställer därmed på flera sätt krav på samverkan, 
organisation, resurser och kommunikation. Vi behöver avsätta resurser, både i form av 
personal och pengar. Vi ska arbeta med att kommunicera målbilden och prioriterade 
satsningar och insatsområden, och vi ska arbeta för att hitta lämpliga organisations- och 
samverkansformer mellan de aktörer som vill och behöver bidra till utvecklingen. 

För att kunna samverka är en grundförutsättning att sätta en 
organisation. Att sammanföra alla de aktörer som behöver vara med och 

arbeta mot målet innebär ett behov av en samverkansgrupp. 
Samordning, uppföljning och drivkraft behövs för att stadskärnan ska 

fortsätta utvecklas i enlighet med detta program. 

EN ORGANISATION FÖR SAMVERKAN!

Aktörer som behöver delta och samverka för 
utveckling av stadskärnan

• Laholms köpmannaförening - verkar för Laholms köpmän och värnar om 
stadskärnan
• Offensiva Laholm - nätverksorganisation som verkar som en länk mellan 
företagare, andra samhällsaktörer och kommunen
• WINNET Laholm - nätverk för företagssamma kvinnor med engagemang i 
det lokala näringslivet
• Made In Laholm (MIL) - verkar för att förenkla samarbete och kunskapsut-
byte för företag knutna till tillverkningsindustrin
• Företagarna Laholm - erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt 
driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat
• Fastighetsägarna GFR - fastighetsägarnätverk som jobbar med närings-
politik och opinionsbildning, kompetensutveckling, kommunikation och 
medlemsservice. Har idag inget lokalt nätverk i Laholms kommun
• Laholms kommun - verksamheter som främst berörs är näringslivs-
enheten, visitlaholm.se, driftenheten, samhällsbyggnadsenheten och 
kulturenheten
• Föreningen Gamla Laholm - har som ändamål att främja konstnärlig, kultu-
rell och litterär verksamhet med anknytning till Laholm och södra Halland
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Utredningar 
I arbetet med att utveckla stadskärnan behöver vi på olika sätt utreda möjliga lösningar, 
åtgärder och konsekvenser. Här behöver vi dels arbeta med att låta experter analysera och 
utreda förutsättningar, dels bjuda in brett till designdialog med aktörer och invånare när det 
finns möjlighet. Med dessa angreppssätt kan vi få viktigt underlag och möjliggöra, priorite-
ringar, beslut och agerande. Vi behöver låta föreningsliv och medborgarengagemang ta plats 
i stadskärnan. 

Vi behöver också vara proaktiva och våga testa olika lösningar, utvärdera, och testa vidare. 
Detta kan vara ett konstruktivt arbetssätt och ett alternativt sätt att utreda vilka strategier och 
åtgärder som fungerar. Det gäller såväl fysiska inslag i stadsmiljön som organisations- och 
samverkansformer. Vi behöver vara beredda på ständig förändring och förnyelse.

Tidplan 
Arbetet med att förverkliga visionen är långsiktigt med målår 2025, insatser och åtgärder 
av olika slag kommer att ske successivt. Förändringar i enlighet med programmets förslag 
realiseras inte förrän behovet och mervärdet finns och är tydligt kommunicerat med alla 
berörda. Ett första steg i arbetet kommer troligtvis vara att sätta en samverkans- 
organisation och därefter gemensamt ta fram en arbetsplan utifrån de utmaningar som finns 
sammanfattade i programmet. Kommunen och andra aktörer kan därefter koppla arbets-
planen till ekonomidiskussioner och genomförandeuppdrag.

Insatsområden 
I arbetet med att förverkliga visionen för Laholms stadskärna 2025 har vi identifierat fyra 
övergripande insatsområden att fokusera på och arbeta utifrån: 1) utbud, 2) skötsel och 
funktion, 3) evenemang och marknadsföring samt 4) fysiska förändringar. Detta är ett 
vedertaget sätt att sortera upp de insatser som är viktiga att arbeta med för att utveckla 
stadskärnor. De fyra insatsområdena beskrivs nedan samtidigt som generella förutsättningar, 
utmaningar och angreppsätt för stadskärnan lyfts fram. Utmaningarna finns även summerade 
i en matris på nästa uppslag.

Att skapa levande stadsrum är en utmaning som alla städer och platser arbetar med idag. En 
viktig insikt i detta sammanhang är hur samhällsutvecklingen under 100 år har förändrat vårt 
sätt att använda stadsrummet. Att göra stadskärnan till en mötesplats som människor väljer 
för vistelse och aktivitet kräver att vi ställer krav på hög kvalitet i de insatser vi gör i vårt 
utvecklingsarbete. Illustrationen nedan beskriver att vi behöver arbeta aktivt för att utveckla 
våra stadskärnor. 

1900 1950 2000

PASSIVE

Development of City Life 
from 1880 to 2005

1961
Jane Jacobs 

‘The Death and Life of Great American Cities’

1971
Jan Gehl 
‘Life Between Buildings’

1960–today
Recovery of Public 
Spaces, Pedestrian 
Streets, Increased Traffic 
Calming

1900–today
Increased 

Automobility

ACTIVE

Necessary 
Activities

Optional
Activities

–will only occur 
if good quality is 

provided
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Utbud
Insatsområdet utbud handlar om utveckling av stadskärnans kommersiella utbud med 
butiker, restauranger och annan kommersiell service. 

Idag karaktäriseras stadskärnans utbud av dagligvaru- och sällanköpshandel samt övrig 
kommersiell service av små personliga och unika butiker, caféer, restauranger, hotell och 
tjänsteföretag. Inom sällanköpshandeln finns idag ett utbud med en spridning av framförallt 
beklädnad, accessoarer, optik, garn/tyg, leksaker, hud/hårvård, böcker/papper, ekologiskt/
närproducerat, inramning/fotoframkallning/nyckelservice. Inom dagligvaruhandeln har vi ett 
varierat utbud av livsmedel, frukt/grönt, tobak/tidningar/spel. Det finns även ett systembolag 
och apotek i stadskärnan. Under övrig kommersiell service har vi flertalet restauranger 
och caféer. Det finns även ett hotell och ett vandrarhem. Laholm är en liten ort med ett 
mångsidigt utbud i stadskärnan. Många butiker har långväga kunder som åker hit enbart 
för det fina sortimentet och den goda servicen. Attityden hos Laholmarna idag visar att de 
är mest nöjda med böcker/papper, leksaker samt ur och guld. Sämst betyg får det bristande 
utbudet av sport och hemutrustning. Därtill är fler caféer, restauranger och uteserveringar 
efterfrågat. 

För att förverkliga visionen för Laholms stadskärna behöver vi generellt utöka och 
bredda utbudet av såväl små unika butiker som caféer, restauranger och uteserveringar 
i stadskärnan. För att stärka stadskärnans utbud långsiktigt behöver vi arbeta för att 
konsekvent samla detaljhandel till stadskärnan. Detta skulle kunna vara en strategi i en 
handelspolicy framtagen utifrån analyser i handelsutredningen. För att stärka handelsstråken 
och närma oss tankar om att fastighetsägarna bildar en etableringsgrupp som kan samverka 
kring förtätning och klusterbildning behöver stråkanalyser tas fram. 

Naturligtvis är även utbud i form av servicefunktioner såsom bibilitoek, sociala mötesplatser 
och liknande väldigt betydelsefulla för utveckling av stadskärnans attraktivitet. 

Skötsel och funktion
Insatsområdet skötsel och funktion handlar bland annat om drift och underhåll av den 
befintliga fysiska miljön, t.ex. vad gäller grönska och planteringar, skyltning och parkering, 
belysning och sittplatser, utsmyckning och offentlig konst och städning, men handlar också 
om funktioner så som öppettider och bemötande. 

För att förverkliga visionen för Laholms stadskärna behöver vi generellt arbeta aktivt med 
skötsel och funktion av trafik för samtliga trafikslag, bil- och cykelparkeringar, skyltning, 
öppettider, belysning, grönska, utsmyckning, offentlig konst, städning, sittplatser och 
aktivitetsytor. Insatser kopplat till flera av dessa funktioner involverar många aktörer så som 
kommun, fastighetsägare och verksamheter som har lokaler i bottenvåningar. I arbetet krävs 
en gemensam ambition mellan berörda aktörer samt strategier för utvecklingsarbetet. Som 
grund för fortsatt arbete finns t.ex. kommunens trafikplan, parkeringsnorm, gestaltningspro-
gram och arkitekturprogram.

Evenemang och marknadsföring
Insatsområdet evenemang och marknadsföring handlar dels om tillfälliga aktiviteter, events 
och händelser i stadskärnan, dels om marknadsföring av stadskärnan och om vad som 
händer där. 

För att förverkliga visionen för Laholms stadskärna behöver vi generellt arbeta för att fler 
evenemang ska ske i stadskärnan och för att marknadsföra stadskärnan mer - såväl för de 
egna kommuninvånarna som för möjliga nya invånare och besökare utifrån. Konst och 
kultur spelar en stor roll i arbetet med att utveckla stadskärnan och göra den än mer attraktiv. 
Konserter, utställningar, uppträdanden och marknader är efterfrågade och genererar naturliga 
mötesplatser och folkflöden. Det gäller såväl stora och påkostade jubileum som mindre 
marknader och uppträdanden av lokala förmågor. Vi behöver jobba med evenemangs-
utveckling och evenemangssamordning. Som ett exempel skulle samplanering kring 
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evenemang med hjälp av ett så kallat ”årshjul” kunna vara något att börja med. Därefter finns 
ett tydligt behov av att gemensamt titta på evenemangsutvecklingsfrågor (till exempel ”vem 
kan/bör driva och vem kan/bör stötta?”). 

Vi behöver också arbeta för att inspirera föreningsliv och medborgare att ta mer plats i 
stadskärnan och nyttja detta offentliga rum. Vi behöver bli bättre på att berätta hur vi stöttar 
den typen av initiativ på olika sätt och vilka ”arenor” som finns att tillgå – t.ex. teatern eller 
Stadsparkscenen. 

Stadskärnan som platsvarumärke kan utvecklas genom att marknadsföra evenemang, 
aktiviteter och samordna marknadsinsatser. Kommunens webbsida visitlaholm.se är en 
existerande och given plattform för att marknadsföra vissa publika arrangemang kopplade till 
stadskärnan. Även Visit Laholms kanaler på sociala medier (Facebook och Instagram) kan 
nyttjas för att bredda spridningen. I vissa unika fall finns det även möjlighet att marknads-
föra högintressanta evenemang på den digitala skärmen utmed E6 i Laholm. Visit Laholms 
redaktion tar det slutgiltiga beslutet men kommer i samråd med berörda arrangörer och 
kommunala enheter digitalt marknadsföra intressanta arrangemang kopplade till stadskärnan.  

Fysiska förändringar
Insatsområdet fysiska förändringar handlar om åtgärder och förändringar som skapar nya 
fysiska strukturer. Ombyggnader och om-möblering för att skapa mer funktionella och 
välgestaltade mötesplatser är exempel på fysiska förändringar. 

För att förverkliga visionen om Laholms stadskärna 2025 behöver vi generellt förtäta 
stadskärnan med fler bostäder och utveckla trafik- och parkeringssystemet på ett sätt som är 
tillfredställande för samtliga trafikslag. Generellt behöver vi också arbeta med gestaltnings-
frågor utifrån principen att värna Laholms stadskärnas identitet. Det är exempelvis viktigt 
att de konstnärliga värdena och den konstnärliga upphovsrätten respekteras i förändringar av 
närmiljön vid samtliga av stadens konstverk. Som grund för det fortsatta arbetet finns t.ex. 
kommunens översiktsplan samt gestaltning- och arkitekturprogram. 

Utbud Skötsel och funktion Evenemang och 
marknadsföring

Fysiska förändringar

Hur ser vi till att 
detaljhandeln 
i kommunen 
koncentreras i 
stadskärnan?

Hur kan stadskärnans 
aktörer samverka 
kring skötsel- och 
funktionsfrågor 
så som belysning, 
utsmyckning, 
skyltning och 
öppettider?

Hur kan stadskärnans 
aktörer tillsammans 
göra en årsplan 
för evenemang i 
stadskärnan och 
arbeta för enhetlig 
marknadsföring?

Hur kan vi arbeta med 
gestaltningsfrågor 
på ett sätt som 
stärker stadskärnans 
identitet?

Utmaningar
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Laganpromenaden

Platsspecifika utmaningar utifrån fyra 
insatsområden 
För att förverkliga visionen om Laganpromenaden som en 
attraktiv och självklar mötesplats finns ett antal platsspeci-
fika utmaningar att hantera kopplat till de fyra prioriterade 
insatsområdena (se matrisen nedan), vilka inte minst rör 
fysiska förändringar. Det handlar dels om att lyckas skapa 
tydliga, självklara, attraktiva och trygga kopplingar mellan 
stadens centrum och Lagans å-promenad - för att generera 
naturliga rörelsemöjligheter för fotgängare och cyklister. 

Det handlar också om att lyckas utforma stråket längs 
Lagan på ett sätt som gör att det upplevs som en grön och 
intresseväckande å-promenad där människor vill vistas. En 
utmaning är då att lyckas skapa en trafiksituation som gör 
att det känns tryggt och lugnt för fotgängare och cyklister 
att vistas där likväl som att röra sig mellan centrum och 
å-promenaden. 

En annan utmaning är att lyckas utforma stråket längs 
med Lagan till en plats med flera attraktiva målpunkter 
som gör att många människor lockas hit under olika 
tider på dygnet och året - med allt ifrån sittplatser och 
promenadslinga till platser för t.ex. fiske, lek, café 
och tillfälliga större evenemang. I området finns flera 
intressanta konstverk, bland annat Luciano Minguzzis och 
Svend Bögh-Andersens Minnesbrunnen (1962/1965) och 
Stig Blombergs De badande barnen (1940). Nytillkomna 
och flyttade verk kan i framtiden om möjligt placeras 
i anslutning till Laganpromenaden. Stråket är också 
intressant ur ett historiskt perpektiv. Mitt i Lagan stoltserar 
t.ex. kraftverket från 1930-talet, som minner om en viktig 
del av Laholms industrihistoria, och strax intill ligger 
ruinen av Lagaholms slott med anor från 1200-talet. Det 
historiska lax- och pärlfisket är också vida känt, liksom 
keramiken och de gamla krukmakerierna.       

Laganpromenaden ska utvecklas till en attraktiv och självklar mötesplats i 
stadskärnan, där människor promenerar, fiskar, hänger och umgås. Området längs 
med Lagan ska utvecklas till ett grönt promenadstråk och en plats för såväl lugn och 
avkoppling som för aktivitet, liv och rörelse.

Utbud Skötsel och funktion Evenemang och 
marknadsföring

Fysiska förändringar

Hur hittar vi 
entreprenörer för 
café/restaurang till 
stråket längs Lagan?

Hur prioriteras 
stråket längs Lagan i 
skötselplan?

Hur lokakaliseras 
lämpliga evenemang 
till stråket längs 
Lagan?

Hur skapas en gata 
längs Lagan som 
balanserar de olika 
trafikslagen gång, 
cykel och bil?

Hur utformas ett stråk 
som lockar människor 
att vistas på platsen?

Farligt gods- och omledningsled
Att Lagavägens funktion som farligt gods- och 
omledningsled tas bort är en grundförutsättning 
för att kunna arbeta vidare med att förverkliga 
Lagapromenaden. Det gaturum som dessa funktioner 
kräver och restriktioner som de medför är inte 
möjlig att kombinera med motsatsen till den struktur 
som skulle sätta människan i centrum och tillföra 
stadskärnan attraktivitet. 

I bilden markeras området Lagan, det stråk som sträcker sig längs åns 
sydöstra strandkant. 

Utmaningar
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Idéer på fysiska förändringar
Illustrationen nedan visar idéer och exempel på hur några 
av de platsspecifika utmaningarna för Lagans utveckling 
skulle kunna hanteras, med fokus på fysiska förändringar. 
Idéerna ska ses som en inspiration och behöver i ett 
nästa skede analyseras och utredas ytterligare vad gäller 
genomförbarhet och konsekvenser, för att sedan kunna 
konkretiseras.  

Idéerna som presenteras här är ett komplement till de idéer 
och åtgärdsförslag som finns beskrivna i tidigare framtaget 
gestaltningsprogram för Lagan, vilket fokuserar på hur 
området mellan gatan och ån kan utformas med grönska, 
promenadstråk, sittplatser och ytor för aktiviteter. Skissen 
nedan berör därmed inte idéer för just detta, utan fokuserar 
på hur gaturummet kan utformas på ett sätt som balanserar 
de olika trafikslagen bil, cykel och gång så att stråket längs 
Lagan kan utvecklas till en attraktiv mötesplats i linje med 
visionen.

Idéerna i illustrationen innebär ställningstaganden och 
vägval där bilens framkomlighet minskas något till förmån 
för ökad tillgänglighet, attraktivitet och trygghet för 
oskyddade trafikanter. På detta sätt skapas balans mellan 
trafikslagen och förutsättningar för en attraktiv plats för 
människor att vistas på. 

Lagavägen blir Lagagatan 
En smalare gata skapas med lägre hastighet och tätt 
mellan passager för fotgängare - för att skapa en 
trafikmiljö med balans mellan bil, cykel och gång som 
känns trygg och attraktiv, och för att frigöra mer yta för 
grönska, mötesplatser och gång- och cykelstråk. Miljön 
utformas på ett självförklarande sätt som stärker önskat 
trafikbeteende.

Lagagatan förskjuts för att skapa yta för vistelse
Befintliga trafikfarliga bilparkeringar längs vägens 
insida (mot centrum) tas bort och ersätts på annan plats. 
Gatan kan förskjutas genom att nyttja dessa tidigare 
parkeringsytor, vilket gör att ytterligare yta frigörs på 
gatans utsida där den gröna och attraktiva mötesplatsen 
kan utvecklas intill vattnet. 

Tydliga och säkra passager
Samtliga gator som går från centrum ner till Lagagatan 
utformas som tydliga och promenadvänliga stråk 
genom skyltning och angörande passager över gatan. 
Kopplingar mellan centrum och Lagan blir naturliga 
rörelsetråk för fotgängare såväl som cyklister. 

Cykelstråk
På insidan av gatan (mot centrum) utvecklas en attraktiv 
gång- och cykelväg. Detta kan t.ex. bli ett attraktivt 
cykelpendlingsstråk. 

Promenadstråk
På utsidan av gatan (mot Lagan/vattnet) är fotgängare i 
fokus, med gångstråk, sittplatser och aktivitetsytor (se 
gestaltningsprogram).  
Detta är en plats för rekreation - för människor att 
flanera, mötas, umgås och och stanna upp på. 



I bilden markeras området Stortorget

500 100

12

Stortorget
Stortorget ska utvecklas till en attraktiv och självklar mötesplats i stadskärnan och 
ett aktivitetstorg med liv och rörelse där det alltid händer något och där människor 
handlar, fikar och umgås. 

Platsspecifika utmaningar utifrån våra fyra 
insatsområden 
För att förverkliga visionen om Stortorget som en attraktiv 
och självklar mötesplats finns ett antal platsspecifika 
utmaningar att hantera kopplat till de fyra prioriterade 
insatsområdena (se matrisen nedan), vilka inte minst rör 
fysiska förändringar. 

Det handlar i huvudsak om att lyckas skapa ett torg som 
upplevs som en härlig och självklar plats för människor att 
vistas på. En utmaning är då att lyckas skapa en trafikföring 
på torget som gör att det känns tryggt och attraktivt för 
människor. Det är en utmaning att skapa en balans där olika 
trafikslag samsas på ett tydligt, tryggt och säkert sätt. En 
annan utmaning är att lyckas skapa attraktiva målpunkter 
på och runt om torget som gör att många människor lockas 
hit och vill vara här under olika tider på dygnet och året. 
En aspekt är då att se till att bottenvåningarna i husen 
runt torget har ett innehåll som gör att de utgör viktiga 
målpunkter. Det kan vara allt ifrån butiker, restauranger 
och caféer till bibliotek, museum och ungdomsgård. Detta 
innefattar att nyttja och tillgängliggöra Rådhuset med 
lämpligt innehåll – redan nu finns det planer på att göra 
om nedre plan till lokaler för tillfälliga utställningar av 
framförallt lokal konst/konsthantverk och historia. En 
annan aspekt är att lyckas skapa ett attraktivt innehåll på 
och en tilltalande utformning av torgytan, så att den i sig 
utgör en målpunkt som lockar människor. Det kan handla 
om att skapa rumsbildningar med grönska, sittplatser och 
aktiviteter likväl som torghandel och andra events. Att 
torget är tydligt, snyggt och städat är också viktigt.

Utbud Skötsel och funktion Evenemang och 
marknadsföring

Fysiska förändringar

Hur hittar vi aktörer 
och entreprenörer 
för levande 
bottenvåningar runt 
torget med butiker, 
caféer, restauranger, 
uteserveringar etc.?

Hur prioriteras 
Stortorget i 
skötselplan?

Hur lokaliseras 
lämpliga evenemang 
till Stortorget?

Hur skapas ett torg 
som balanserar de olika 
trafikslagen gång, cykel 
och bil?

Hur skapas en torgyta 
som lockar människor 
att vistas på platsen?

Utmaningar
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Stortorget - Idéer på fysiska förändringar
Illustrationen nedan visar idéer och exempel på hur några av de platsspecifika utmaning-
arna för Stortorgets utveckling skulle kunna hanteras, med fokus på fysiska förändringar. 
Utmaningarna som hanteras handlar dels om tydlighet kring trafikföringen och hur trafik-
slagen ska samsas på ett tillfredställande sätt, dels om att utforma torgytan i sig till en 
attraktiv målpunkt för människor. Idéerna ska ses som en inspiration och behöver i ett nästa 
skede analyseras och utredas ytterligare vad gäller genomförbarhet och konsekvenser för att 
sedan kunna konkretiseras.

Idéerna i illustrationen innebär ställningstaganden och vägval där stora delar av torget vigs 
helt för mänsklig vistelse (fotgängare). Det innebär bl.a. ett ställningstagande om att ytorna 
längs husfasaderna ska användas för uteserveringar för de verksamheter i bottenvåningarna 
som önskar detta. Antalet bilparkeringsplatser minskas i norra delen av torget när behov och 
önskemål finns om att nyttja ytan för uteservering och/eller events.  

Idéerna innebär även ställningstaganden där placering av torghandel och andra events styrs.

Levande bottenvåningar
En sammanhängande yta längs torgets 
husfasader avsetts för uteserveringar och 
fotgängare, för att främja och tillgänglig-
göra levande bottenvåningar. Det innebär 
att ett antal bil-parkeringsplatser tas bort i 
torgets norra del. 

Bilparkering utanför ICA 
Parkeringsytan avgränsas tydligt mot resten av torget 
med en halvhög häck för att skapa en större tydlighet 
kring trafikföringen och möjliggöra attraktiv torgyta i 
övrigt genom ökad rumslighet och grönska. 

Rådhusplatsen

Fontänplatsen

Flexplatsen

Cykelparkeringar  
Cykelparkeringarplaceras vid samtliga 
entréer till torget för att öka tillgängligheten 
och attraktiviteten för cyklister. Cyklister 
leder cykeln över torget, för en trygg miljö 
för gående och hänvisas till cykelstråk 
parallellt med torget.   



15

Stortorget delas in i tre rumsbildningar för mötesplatser: 

Flexplatsen 
Flexplatsen är en flexibel yta som är avsedd att kunna användas för tillfälliga events så som 
scenframträdanden, bakluckeloppis eller större marknader. Vid evenemang på platsen finns även 
möjlighet att aktiviteterna växer in på intilliggande Hästtorget. När platsen inte nyttjas för events 
utgör den en central bilparkering i stadskärnan, som har tydlig avgränsning mot omkringliggande 
torgytor som är avsedda för människor. 

Fontänplatsen 
Fontänplatsen är den yta i mitten av torget som omger Lagafontänen (skapad av John Lundqvist, 
1933), en grön oas med vattentema och fasta aktiviteter. Fontänplatsen är en lekfull yta där enkla 
lekredskap och möjlighet till spontanlek varvas med umgängesytor. 

Platsen knyts visuellt ihop med Bagareliden och Lagan genom ett gestaltat vattentema på 
exempelvis lekredskap, växtval och markbeläggning. Från platsen finns också en naturlig och tydlig 
koppling till den befintliga lekplatsen i Apotekarlunden, en koppling som t.ex. kan synliggöras med 
markeringar i marken (kanske som ”hoppa hage”). Det är dock viktigt att ett framtida torg utformas 
så att ytan framför Lagafontänen hålls öppen och fri från permanentplacerade föremål, detta p.g.a. 
både konstnärliga och upphovsrättsliga skäl. 

Rådhusplatsen 
Rådhusplatsen består dels av den öppna torgyta framför Rådhuset som lämnas fri för att ge 
byggnaden dignitet, dels av trädgården bakom Rådhuset och de stråk på vardera sida om Rådhuset 
som kopplar samman dess fram- och baksida. 

Torgytan framför Rådhuset används i huvudsak för torghandel och uteserveringar, men även för 
mindre events. Tanken är också att platsen ska kunna fungera som en ”food-court” med sittplatser 
där man kan äta såväl medhavd som på torget inhandlad mat och fika. Några av sittplatserna 
erbjuder spel, exempelvis schack i bordsskivan.

Torghandelsgata möjliggörs på torgytan där torgbodar placeras i en rad. Antalet torgbodar kan 
variera. Vid större marknader kan fler rader med torgbodar placeras ut parallellt eller i vinkel. 

Väderskyddande tak - permantent eller flexibelt - på en del av platsen, samt möjlighet till brasa, gör 
platsen attraktiv även vid regn och kyla.

Tillgänglig information om stadskärnan finns via skyltar och fritt wifi med hänvisning till digitalt 
material som bl.a. berör Laholms intressanta historia och kulturarv. 

Rådhusträdgården är ett grönt stadsrum där Rådhusets verksamhet kan växa ut på baksidan, en plats 
för t.ex. uteservering, festligheter, events och utställningar. Föreningen Gamla Laholm har sedan 
2019 i uppdrag att göra Rådhuset till ett öppet hus för kulturverksamhet. 
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Stråk och parkering
Stadskärnan ska utvecklas med tydliga och sammanhängande stråk som vänder 
staden mot vattnet, som binder samman handel- och centrumfunktioner och som 
gör det lätt att hitta till och ta sig runt i stadskärnan. Stråken ska utformas på ett sätt 
som balanserar de olika trafikslagen gång, cykel och bil på ett tillfredställande sätt - 
som gör stadskärnan tydlig, tillgänlig, säker och attraktiv oavsett färdmedel. Tillgång 
till parkering, såväl för bilar som cyklar, är en betydelsefull del av stadskärnans 
attraktivitet 

Platsspecifika utmaningar utifrån våra fyra 
insatsområden 
Utmaningen med att vända staden mot vattnet handlar om 
att lyckas skapa tydliga kopplingar mellan stadskärnans 
centrala delar och stråket längs Lagan - som gör att det blir 
tydligt, självklart, attraktivt och lockande för människor att 
röra sig upp i stadskärnan om de befinner sig ner vid Lagan 
och vice versa. 

Utmaningen med att binda samman stadskärnans handel- 
och centrumfunktioner handlar om att skapa en tydlig och 
självförklarande utformning och struktur med stråk kopplat 
till målpunkter, som gör det attraktivt och tillgänligt för 
både gång-, cykel- och biltrafikanter. 

Utmaningen med att göra det lätt att hitta till och ta sig runt 
i stadskärnan handlar om att prioritera och skylta infarter/
entréer och stråk för samtliga trafikslag på ett tydligt och 
tillfredställande sätt där utformningen gör att prioriterade 
entréer signaleras på ett tydligt sätt som gör det självklart 
och attraktivt att använda dessa. 

Att utforma stråk i stadskärnan som balanserar de olika 
trafikslagen gång, cykel och bil innebär en utmaning om 
hur stadskärnans relativt trånga gaturum ska nyttjas för 
att både göra det tillgängligt, särkert och attraktivt för 
alla. Olika trafikslag har olika förutsättningar. Bilen är 
ett attraktivt och bra färdmedel för vissa resor och bilens 
funktion behöver bejakas, men bilen medför även negativa 
aspekter för ett levande stadsliv med buller, trafikosäkerhet 
samt trängsel. Bilens utrymme måste prioriteras ner till 
förmån för att gång, cykel och mänskliga kvaliteter ska 
kunna väga tyngre än de gör idag.

Utbud Skötsel och funktion Evenemang och 
marknadsföring

Fysiska förändringar

Hur lokaliseras 
stadskärnans utbud i 
förhållande till stråk?

Hur prioriteras 
stråkfunktioner i 
skötselplan?

Hur används stråk 
kopplat till evenemang 
i stadskärnan?

Hur skapas ett 
balanserat trafik- och 
parkeringssystem, med 
stråk som balanserar 
de olika trafikslagen 
gång, cykel och bil på 
ett säkert, tydligt och 
attraktivt sätt?

I bilden markeras stadskärnans gatunät, som är grunden för att skapa 
sammanhängande stråk (mörkblå yta), samt det stråk (Bagareliden) som 

ska ”vända staden mot vattnet” (blå/svart linje). 
500 100

Utmaningar



Skyltar
Med skyltar och vägvisare blir det enkelt för besökare i 
stadskärnan att hitta till olika målpunkter så som teater, bio, 
museum, lekplats, park och bibliotek.

Illustration klassificering gaturum.
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Bilparkeringar 
Ytterligare möjligheter till att utöka antalet parkeringsplatser i 
anslutning till stadskärnan finns på kvarteret Silouetten samt 
vid bussstationen.
På Silouetten finns det möjlighet att bygga en markparkering 
som skulle kunna rymma cirka 100 parkeringsplatser. Vid 
busstationen har ett parkeringshus diskuterats.

P-ledningssystem
Vid stadskärnans entréer och bilparkeringar finns 
information via ett P-ledningssystem om var i stadskärnan 
det finns lediga P-platser, vilket underlättar att välja och hitta 
lämplig parkering och minskar onödig söktrafik. Det går att 
ta sig mellan de olika bilparkeringarna med bil i utvalda stråk 
inom stadskärnan. 

Cykelstråk
Ett sammanhängande och prioriterat cykelstråk går längs 
Lagavägen, Kyrkogatan och Trädgårdsgatan. Cykelbanan 
separeras från bil. Kan vara kombinerad gång- och 
cykelbana. 

Cykelparkering
Öka antalet cykelparkeringar. Några prioriterade och 
koncentrerade noder är Stortorget, Hästtorget samt 
korsningen Bagarliden/Trädgårdsgatan. 

Stråk och parkering - Idéer på fysiska förändringar
I en analys av bilparkering och gåendes villkor (Tyréns 20190527) 
gjordes en klassificering av gaturummen. 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.

Klassificeringen visar att det finns flera större ytor i stadskärnan 
som sker helt 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. 

Järnvägsgatan utgör ett viktigt stråk mot busstationen och flera 
parkeringsanläggningar. Möjligheten att bygga fler parkerings-
platser 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.

Bagareliden är det stråk som tydligast vänder staden mot 
vattnet - kopplar stadskärnan mot Lagan. Med en genomtänkt och 
lockande gestaltning som tillgängliggör mer av gaturummet åt 
gångtrafikanter skulle det bli synligt och lockande för människor 
att röra sig upp till torget från Lagan, och ner till Lagan från torget. 
(Inspirationsförslag se bilder nästa sida.)

Slutsatser 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.

Utvecklingsmöjligheter bilparkering
Beläggningsstudien visar att parkeringsplatserna i stadskärnan 
används frekvent. Innan det är möjligt att plocka bort parkerings-
platser 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.

Illustration befinliga och potentiella parkeringar.
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