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Östra Nyby  
Syfte  
Syftet med planprogrammet för Östra Nyby är 
att undersöka förutsättningarna för att bygga i 
området, att ta fram ett gestaltningsförslag för 
kommande bebyggelse samt att utreda lämplig 
etappindelning av kommande detaljplaner.  
 
Läge 
Östra Nyby är beläget i den södra utkanten av 
Laholms stad, direkt söder om väg 24 och öster 
om Ängelholmsvägen. Området ligger i gräns-
landet mellan staden och landsbygden. Från 
områdets mitt är det ca 2 km in till Stortorget 
och 2,5 km till järnvägsstationen.  
 
Östra Nyby är uppdelat i två delområden, det 
norra och det södra, som avdelas en mindre 
väg. Rakt genom området löper den före detta 
banvallen mellan Laholm och Skottorp, som 
idag är gång- och cykelväg.  
 
Planområdets strategiskt läge i direkt anslutning 
till Laholms stad, innebär att man som boende 

här har goda möjligheter att nå ett brett utbud 
av arbetsplatser, skolor, butiker och offentlig 
service så som vård, bibliotek osv.  
 
Idag  
Området består idag av ett öppet jordbruksland-
skap som sträcker ut sig i öster och söder. I norr 
och väster ligger Laholms tätort med bebyg-
gelse.  
 
Den befintliga vegetationen av buskar och träd 
växer längs med banvallen och i anslutning till 
den gravhög som ligger i planområdets västra 
utkant.  
 
Längst i nordväst finns befintliga villor i en 
samt en och en halv våning. I söder och öster är 
bebyggelsen gles och består av fristående hus 
samt mindre gårdar.  
 
 
 
 

  

Kartbilden visar planområdets mittpunkt med en blå punkt. Cirklarna visar avståndet från områdets mittpunkt till olika typer av verksam-
heter, centrum samt till järnvägsstationen samt busscentralen.   



 

 

  

Foto från söder mot norr, den befintliga gc-vägen på banvallen. Foto från norr mot söder, den befintliga gc-vägen på banvallen. 

Foto från söder mot norr in till Laholms stad, den befintliga gc-
vägen på banvallen till höger i bild.  

Foto från norr mot söder, Hallandsåsen bildar fond i bakgrunden.  



 

 

Gestaltningsförslag  
 
Östra Nyby – Laholms nya stadsdel 
 
Östra Nyby är en ny stadsdel i Laholm med ett 
strategiskt läge i direkt utkant av Laholms stad. 
Här kan vi utnyttja stadens utbud av handel och 
service, vi har god tillgänglighet till kollektiv-
trafik och inom cykelavstånd når vi stadskär-
nan, tågstationen, flertalet arbetsplatser samt 
skolor.  
 
I stadsdelen Östra Nyby består bebyggelsen av 
blandad karaktär – här finns flerbostadshus, fri-
liggande villor och radhus/parhus placerade till-
sammans, vilket utgör goda möjligheter för 
social integration och generationsboende. I den 
östra utkanten planeras en förskola, här samlas 
områdets mindre barn.  
 
Torget som placeras i områdets mitt blir en ge-
mensam samlingsplats och utformas som en 
upphöjd stenyta som omsluts av grönt och med 
byggnader i upp till fyra våningar. I byggnader-
nas bottenplan kan mindre verksamheter så som 
kontor, caféer eller restauranger etableras för att 
skapa en levande centrummiljö.  
 
Parken som ligger vid infarten till det norra om-
rådet utgör områdets andra samlingsplats och 
här samsas lek, samvaro och rekreation. I de 
sammanhängande stråken av naturmark som 
avdelar bebyggelsen mellan varandra och bin-
der samman området, kan barnen röra sig fritt 
och insekter/djur ges utrymme och vandrings-
vägar. Här förläggs gång– och cykelstigar som 
på ett effektivt sätt tar dig runt och genom om-
rådet.   

  

Perspektiv över södra entrèn. (William B Willox) 

Vy över torget med byggnader i 4 våningar. (William B Willox) 

Balkongvy från lägenhet längst i norr. (William B Willox) 

Perspektiv från söder över gc-väg på banvallen. (William B Willox) 



 

 

  

Illustrationskarta 



 

 

Bebyggelsestruktur 
 
Flerbostadshus  
Totalt föreslås fyra delområden med flerbo-
stadshus, två av områdena förläggs längs med 
Ängelholmsvägen och pekas ut som entréer till 
området, dessa kallas för den norra och den 
södra entrén. I områdets mitt planeras flerbo-
stadshus som förläggs runt ett torg. Längst i 
norr föreslås ett område med flerbostadshus 
som förläggs parallellt med väg 24 och bildar 
en mur som skyddar resten av planområdet 
från trafikstörningar.  
 
Flerbostadshusen är två (ca 7-9 meter) till fyra 
våningar (ca 14-15 meter) höga. Totalt till-
kommer ca 160 lägenheter i flerbostadshus till 
området. Tomtstorlekarna för dessa områden 
är mellan ca 3000 kvm och ca 7300 kvm.  
 
Radhus/Parhus  
Radhus och parhus i två våningar föreslås i de 
områden som förläggs i direkt anslutning till 
flerbostadshusen i fyra våningar. Radhusen/
parhusen ger känslan av en tätare bebyggelse 
och bildar en mjuk övergång mellan flerbo-
stadshusens större skalor och de friliggande 
villorna.  
 
Totalt tillkommer ca 60 nya radhus/parhus, 
med tomtstorlekar som varierar från ca 330 
kvm till ca 500 kvm (det sistnämnda gäller för 
radhus i ett plan).  
 
Friliggande villor  
De friliggande villorna har placerats i områ-
dets östra, västra och södra utkanter, delvis i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Mindre 
enheter med villor föreslås som avdelas med 
eller omsluts av naturmark. Villorna föreslås 
kunna byggas i upp till två våningar. För att 
alla ska kunna ta del av utblickarna över land-
skapet kan villorna placeras förskjutna i för-
hållande till varandra på tomterna.  
 
Totalt föreslås ca 30 villatomter, med varie-
rande storlekar från ca 650 kvm och ca 1000 
kvm. Tomternas olika storlekar bedöms kunna 
attrahera en bredare kundkrets och möjliggör 
för människor med olika ekonomiska förut-
sättningar att köpa en tomt.  

  



 

 

  

Grönstruktur  
En större park föreslås i områdets nordvästra 
utkant. I parken samsas lek och rekreation 
tillsammans. Den före detta banvallen utgör 
idag ett grönt stråk med uppvuxen vegetat-
ion, denna bevaras och kompletteras med 
ytterligare vegetation. Genom planområdet 
löper refuger med naturmark som avdelar 
bebyggelsen från varandra. Dessa bildar 
passager genom området, ger utblickar över 
landskapet och är positivt för växters- och 
djurs livsvillkor.  
 
Torget utformas som ett grönt rum med 
planteringar som inrymmer mindre sittplat-
ser och bildar små samlingsplatser. I områ-
dets nordöstra utkant föreslås en dagvatten-
damm.   
 
På grund av områdets lokalisering mitt ute 
på slättlandskapet förläggs läplanteringar i 
utkanten av planområdet som omsluter be-
byggelsen.  

Gatustruktur  
Östra Nyby har två stycken entréer som 
båda ansluts till Ängelholmsvägen. Entréer-
na utformas för att definiera att man kom-
mer in Laholms nya stadsdel. Med plante-
ringar och skyltning visas området upp och 
lotsar trafikanten in i området.  
 
Gatunätet har delats upp i ett primärstråk 
med bredare, alléplanterade gator och ett 
mindre sekundärt stråk med smalare gator.  
Längs med de primära vägarna förläggs fler-
bostadshus och radhus/parhus för att skapa 
ett tydligt gaturum.  
 
Den befintliga gång- och cykelvägen som 
löper på den före detta banvallen utgör det 
huvudsakliga gång- och cykelstråket i nord-
sydlig riktning. Planförslaget har utformats 
för att så få nya övergångar för biltrafiken 
som möjligt ska uppkomma på banvallens 
gång- och cykelväg.  
 
Genom och runt det nya planområdet sling-
rar sig ytterligare gång- och cykelstigar fram 
i naturmarken.   



 

 

Miljö– och byggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadskontoret, Laholms kommun 
Humlegången 6, 312 80 Laholm 
Telefon 0430-150 00, www.laholm.se 

Vy från öster över flerbostadshus längst i norr. (William B Willox)  

Vy söder ut från balkong från flerbostadshus vid torget. (William B Willox)  

Samrådshandling tillhörande planprogram 
för Östra Nyby, del av Nyby 3:38 m.fl.  
 
Tillhör miljö- och byggnadsnämndens  
beredningsutskotts beslut 2016-02-10 
 
Skicka in dina eventuella synpunkter på 
förslaget senast den 25 mars till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Laholms kommun 
312 80 Laholm 
 
eller till:  
miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se 
 
För mer information kontakta samhälls-
byggnadskontoret Laholms kommun.  
 
Medverkande tjänstemän: 
Cecilia Lindgard, planarkitekt 
 
Seniorkonsult: 
William B Willox 


