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Till remissinstanser enligt sändlistan

GRANSKNING PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET DEL 2
Förslag till Plan för transportsystemet del 2: transportplan mot 2050 är på granskning
under perioden 1 november 2021 till 16 januari 2022. Plan för transportsystemet del 1:
transportstrategi mot 2050 antogs av kommunfullmäktige 28 oktober 2021.
Plan för transportsystemet består av två delar och ska ses som en helhet. Planen har tagits
fram parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen, Framtidsplan 2050, samt
fördjupad översiktsplan för centrum, och ska ge svar och inriktningar för hur
transportsystemet i Halmstad ska utvecklas mot 2050.
I del 1 Transportstrategi mot 2050 identifieras sex utmaningar för transportsystemet i
Halmstad;
•
•
•
•
•
•

Att planera långsiktigt i en värld i förändring
En växande kommun där fler ska använda samma system
Transportsystemet kan bromsa utbyggnadstakten
Stärk tillgängligheten för näringslivet
Halmstad – en del av tillväxtregionen Halland
Minska trafikens negativa konsekvenser på miljö och människors hälsa

Hur dessa utmaningar ska hanteras beskrivs övergripande i den första delen
(Transportstrategi) och i den andra delen (Transportplan) fördjupas resonemangen ytterligare
och blir då också geografiska.
När Halmstad växer och blir tätare ska fler människor samsas om samma yta. I den allt större
kommunen blir det än viktigare att fundera på hur och till vad den gemensamma ytan ska
användas. Att resa och förflytta sig innebär att ta plats, de olika färdsätten tar olika mycket
plats och genom en målstyrd trafikplanering kan kommunen möta framtiden på ett hållbart
sätt. Plan för transportsystemet fokuserar på de yteffektiva och hållbara färdsätten.
Ambitionen är att år 2050 ska hälften av invånarnas resor ske med gång, cykel eller
kollektivtrafik. Utifrån denna målstyrning har sedan förslag på åtgärder formats. Båda delar
av planen och tillhörande bilagor finns att tillgå på kommunens hemsida via följande länk:
https://www.halmstad.se/trafikochinfrastruktur/planfortransportsystemet.n3966.html

Samråd för Plan för transportsystemet, del 1 och 2
Remisstid: 1 november 2021 – 16 januari 2022
Handläggare: William Hedenquist
E-post: william.hedenquist@halmstad.se
Svar senast 16 januari 2022
Förslaget har godkänts för granskning av kommunstyrelsen 2021-10-12 §252.

Svar ska vara inlämnat senast den 16 januari 2022 till kommunstyrelsen,
Skicka med e-post:
Inom Halmstads kommun välj ”Diarium KS” om ni har Outlook.
Övriga sänder e-posten till ”kommunstyrelsen@halmstad.se”
Märk svaret med ”Plan för Transportsystemet”.
Alternativt med postgång till;
Kommunstyrelsen
Box 153,
301 05 Halmstad.
□ har inget att erinra mot föreslagen åtgärd
□ erinran enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet)
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