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Förord

Att tänka efter i god tid före. Att se till helhet, sammanhang och fysisk struktur,
snarare än till enskildheter. Detta är några av de viktigaste skälen till och nyttorna med översiktsplaneringen.
Den unika miljön med kusten, naturen och kulturlandskapet, gör Åsa till en
attraktiv del av kommunen att bo i. Åsa skall liksom övriga delar av kommunen
utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar del av kommunen.
Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan.
Åsa som en levande och livlig del av kommunen behöver en bättre balans mellan
boende och arbetstillfällen. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs
västkustbanan och småindustri och hantverk skall kunna utvecklas i Åsa.
I samband med utbyggnaden av Åsa station stärkts tillhörighet och tillgänglighet
till Göteborgsregionen och region Halland genom bättre kommunikationer genom
att möjligheten att åka kollektivt utökas för hela den södra delen av kommunen.
Ambitionen är att ett stärkt Åsa som en centralort i kommunens södra delar
kommer att bidra till hållbar utveckling. En ökad befolkning ger fler barn i skolan,
ökade möjligheter till socialt umgänge, fortsatt god service och fler lokala företag.
Att skapa en långsiktigt hållbar samhällsstruktur ger inte bara miljömässiga
och sociala fördelar utan också ekonomiska. En genomtänkt fysisk struktur ger
förutsättningar för effektiva avstånd mellan bostäder, service och arbetsplatser
och ju färre otrivsamma och bullriga miljöer, desto mindre kostnader för gator,
va-ledningar, skolskjutsar, kollektivtrafik, sjukvård och socialtjänst.

Per Ödman
Kommunstyrelsens ordförande

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÅSA
Plankarta
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Grunddragen i bebyggelseutveckling och bevarande
Områden för detaljplaneläggning
Utvecklingsområdet Åsa
Bebyggelse planeras
Bebyggelse utreds
Områden med bestämmelser och riktlinjer
Särskilda bygglovskriterier - restriktiv
hållning till ny bebyggelse utanför
detaljplan
Detaljplanelagt område
Områden med restriktioner

Bebyggelseområden
C. Centrum
		
1. Skantzes ängar				
2. Norra Åsa					
3. Kläppa 2:2				
4. Åsa stationsområde 		
5. Hamragårdsvägen				
6. Norra Hulta			
7. Åsa berg					
Utredningsområden
I. Källegården				
II. Hamragården norra			
III. Hamragården södra
IV. Norra Kläppa				
V. Stockalid					
VI. Södra Kläppa				
			
VII. Östra Kläppa
Detta utsnitt är hela det geografiska
område som ingår i fördjupningen av
översiktsplanen för Åsa
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Fördjupad översiktsplan Åsa
Beslut
Föreliggande förslag till ”Fördjupning av översiktsplanen för Åsa”, daterat 2013-0924, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning antas.
Sammanfattning
”Fördjupning av översiktsplanen för Åsa” med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning är färdigställd efter att ha varit på utställning under
sommaren 2013. Fördjupning av översiktsplanen för Åsa ska när den är antagen vara
ett strategiskt dokument för den fortsatta bebyggelseutvecklingen i Åsa tätort med
omnejd. Förslaget utgår från fyra huvudstrategier: Ett attraktivt stråk mellan
stationen, centrum och stranden, Mångfald av bostäder och företag, Åsa ska locka
året runt samt Från bilberoende till hållbara resor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltning, skrivelse 2013-09-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-10-01, § 305
Kommunstyrelsen, 2013-10-16, § 238
Anförande
Anförande hålls av Per Ödman (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (FP),
Ulf Persson (C), Alf Olofsson (S), Marianne Nilsson (S), Heinrich Kaufmann (C),
Niklas Mattsson (KD), Emma Vildstrand (MP), Roger Larsson (KB) och Harri
Lötjönen (MP).
Yrkande
Per Ödman (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (FP), Alf Olofsson (S),
Marianne Nilsson (S) och Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ulf Persson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka alternativ som tar
mindre åkermark i anspråk.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras enligt Ulf Perssons
(C) yrkande eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet.
Beslutsexpediering

BN, KSF;JS
Justerare

Expedierat/bestyrkt

Syftet med en fördjupad översiktsplan
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Åsa är främst
att ange den framtida markanvändningen och bebyggelseutvecklingen på orten och ligga till grund för beslut om
detaljplaneläggning och bygglovsfrågor. I den kommunövergripande översiktplanen från 2006 gjordes inga geografiska
gränsdragningar för utvecklingsområdet för Åsa. Syftet är
således att fullfölja intentionerna i Kungsbacka kommuns
översiktsplan och definiera gränsen för Åsas utveckling.
Fördjupningen av översiktsplanen i Åsa innebär en ändring
av översiktsplanen och i fördjupningen görs en mer detaljerad
redovisning av kommunens avsikter med framtida utveckling
av Åsa.

Utgångspunkt för den fördjupade
översiktsplanen för Åsa
• Åsa har potential att växa med fler bostäder och företag.
• Ny tågstation byggs 2013.
• Mål för bostadsbyggande anger en utbyggnadstakt om
25-30 bostäder per år i Åsa.
• 10 hektar ska pekas ut för verksamheter.
• Centrum ska stärkas.
• Sambanden mellan Åsa centrum/havsbadet och den nya
stationen ska stärkas.
• Hållbart resande ska prioriteras.

Samråd
24:e januari- 24 april 2012
Ett förslag till Fördjupning av
översiktsplan för ÅSA visades. Förslaget var en tjänstemannaprodukt.
Närmare 90 yttranden kom in. Alla
synpunkter har dokumenterats
och kommenterats i en
samrådsredogörelse.

Utställning
18:e juni- 30:e augusti 2013
Förslaget hade bearbetats utifrån
de synpunkter som inkom under
samrådet. Förslaget hade förankrats
politiskt. Allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter även i
detta skede.

Planprocessen
Planförslaget var ute på samråd våren 2012 och på utställning
sommaren 2013 (se illustrationen till höger). Alla synpunkter
som kom in under samrådsskedet och utställningsskedet har
sammanfattats i en samrådsredogörelse respektive ett särskilt
utlåtande. Efter utställningsskedet har endast redaktionella
ändringar genomförts i förslaget.

Handlingar

Handlingar som ingår i utställningen är:
• Förslag till Fördjupning av översiktsplanen för ÅSA
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Särskilt utlåtande

Antagande
Efter en mindre bearbetning
antas Fördjupning av översiktsplan för Åsa av Kommunfullmäktige och vinner därefter laga kraft.
Den fördjupade översiktsplanen
fungerar sedan som vägledande dokument i politiska beslut.

1. Förutsättningar
Åsa idag
Utgångspunkter för planering
Tidigare planering för Åsa

Förutsättningar
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Åsa idag
Åsa är en attraktiv tätort vid kusten och omgärdas av både småskaligt och
storskaligt öppet landskap, gröna bergsryggar, klippor, stränder och hav. Den
fördjupade översiktsplanen för Åsa omfattar Åsa tätort, Vassbäck, Kläppa, Gårda
brygga och Österbyn med omnejd.
Åsa är en av centralorterna i Kungsbacka kommuns södra del.
I Åsa med omnejd bor cirka 6400 personer.
Åsa ligger knappt 2 mil från Kungabacka och cirka 3 mil från Varberg.
I Åsa finns:
• Två grundskolor
• Vårdcentral
• Äldreboende
• Folkhögskola
• Vandrarhem
• Campingar
• Dagligvarubutiker
• Bageri
• Restauranger
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Förutsättningar

Utgångspunkter för planering
Kungsbacka i två regioner

Bästa livsplatsen

Kungsbacka kommun ligger i Hallands läns norra del och är samtidigt en
kranskommun till Göteborg. Kungsbacka ingår i Region Halland men är
också medlem i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Det är av
yttersta vikt för kommunen att de två regionerna samspelar när det gäller
fysisk planering.
I GR har medlemskommunerna gemensamt tagit fram en Strukturbild för Göteborgsregionen som övergripande visar hur Göteborgsregionen ska utvecklas.
Varje kommun har sedan förbundit sig att följa de överenskommelser som
strukturbilden innehåller. Strukturbilden består av sex huvudområden i form
av en kärna (Göteborg), ett sammanhängande stadsområde (närområdet till
Göteborgs tätort), huvudstråk, kustzonen, de gröna kilarna samt Göta älv.

Läs mer:
Halland – Bästa
livsplatsen, utgiven
2011, berättar allmänt
om regionbildningen
och om regionens
uppdrag

Planeringen av Åsa tätort passar väl in i tankarna om hur viktigt det är att
satsa på orter som på sikt har goda förutsättningar för en spårbunden kollektivtrafik.
Åsa ligger utmed ett av GR:s huvudstråk i form av järnvägen ner mot
Varberg. Huvudstråket följer också det centrala mittstråk som kommunen
i sin översiktsplan har angett som sitt viktigaste utvecklingsstråk. Överenskommelsen när det gäller huvudstråken är att de ska utgöra ryggraden i
Göteborgsregionen och stärkas så att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull
pendel- och regiontågstrafik.

Läs mer:
Göteborgsregionens
strukturbild.

Kartan visar Åsa i
regionen. De röda
cirklarna har en radie
på två, fem respektive
tio mil.

Förutsättningar
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Ökad kollektivtrafik - K2020 & trängselskatt

Idag arbetspendlar ungefär hälften av alla i arbetsför ålder i Kungsbacka
kommun till arbetsplatser utanför kommunen. Merparten pendlar in till
Göteborg. Eftersom mindre än tio procent av arbetspendlingen sker med
kollektivtrafik är en mycket viktig framtidsfråga att fler använder kollektivtrafiken, både till arbetsresor och till övriga resor. Som ett led i detta ställer
sig Kungsbacka kommun bakom Göteborgsregionens mål om fördubblat
kollektivtrafikresande fram till år 2020 och projektet K2020. Kommunen
har de senaste åren satsat på att utveckla kollektivtrafiken längs med tätbebyggda stråk, vilket är en del av strategin i K2020.
Läs mer:
K2020 lokal

I januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg, vilket påverkar Kungsbackas arbetspendlare. Trängselskatterna ska bidra till att minska biltrafiken
och samtidigt skapa resurser till att investera i kollektivtrafikanläggningar.
Bedömningen är att resandet med kollektivtrafik kommer att öka och ett
stort förberedelsearbete pågår inom kollektivtrafikbranschen för att ta hand
om nya resenärer. För Åsas del är busslinjen till Kungsbacka en av kommunens mest använda och den planerade tågstation ger nya förutsättningar
för utvecklat resande.

Kartan visar beräknade restider från Åsas nya tågstation.
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Förutsättningar

Kungsbacka kommuns mål

I Kungsbacka kommuns vision har kommunfullmäktige gett uttryck för
sin syn på kommunens långsiktiga utveckling. Med visionen som bas har
sedan fullmäktige antagit ett antal prioriterade mål som vart och ett faller
under en eller flera politiska nämnder. Av dessa prioriterade mål är det fem
mål som direkt eller indirekt kan ge avtryck i en översiktsplan:
• Företagsvänlig kommun - Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun.
• Fler ska åka kollektivt - Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
• Hälsosam kommun - andelen invånare som upplever att de bor i en
hälsosam kommun ska öka.
• Trygg kommun - andelen invånare som upplever att de är trygga ska
öka.

Läs mer:
Kommunbudget
2013 antagen av
kommunfullmäktige i
maj 2012 där målen
anges.

Regionala och lokala miljömål

Riksdagen har beslutat om 16 miljömål för Sverige. Syftet med målen är
att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. För att bryta ner miljömålen och anpassa dessa till de
regionala förhållandena har Länsstyrelsen i Hallands län arbetat på en bred
front med Handlingsprogram - så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län . Utifrån detta har kommunen nu det övergripande ansvaret för
att vi i Kungsbacka bidrar till att nå våra miljömål.
De lokala miljömålen Miljömål för Kungsbacka 2008-2015 är antagna av
kommunfullmäktige. Dessa är vägledande för alla som bor och verkar i kommunen. En viktig del i att nå de lokala miljömålen är att vi ska ta hänsyn till
miljön när vi planerar trafik och bostäder, och vi ska skapa förutsättningar
för kollektivtrafiken. En gång per mandatperiod
görs en uppföljning av kommunens miljömål som
sammanställs i en miljörapport.

Läs mer:
Miljömål för Kungsbacka
2008-2015, antagen
av kommunfullmäktige
2008-02-05

Miljömål

*Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans, levande kust & skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
*Ett rikt odlingslandskap
*God bebyggd miljö

*Målet berör direkt Åsas utveckling

Förutsättningar

19

Riksintressen

Riksintressen är ett sätt att ta tillvara nationella intressen som är unikt
för Sverige och står i miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Målet är
att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål de är
bäst lämpade för. Ett område som är utpekat som riksintresse ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Riksintressen syftar till
att både skydda områden, så som riksintresse för naturvård, eller ge prioritet åt en särskilt viktig verksamhet exempelvis riksintresse för väg.
I denna fördjupning av översiktsplanen för Åsa berörs särskilt riksintressen knutna till Kungsbackafjorden (riksintresseområde för naturvård och
friluftsliv samt Natura 2000-område) samt Västkustbanan som är riksintresse för järnväg. Hela Åsa med omnejd ingår också i Kustområde i Halland som är ett område där turism och friluftsliv särskilt ska beaktas.
Indirekt kan riksintressen (riksintressområde för naturvård och Natura
2000) knutna till Vendelsöarna i Varberg beröras. Åsa ligger även inom
den inre beredskapszonen för kärnkraftverket Ringhals som är utpekat
som riksintresse för energiproduktion.
Läs mer om riksintressena i Miljökonsekvensbeskrivningen.

Förändrad markanvändning
Utvecklingsområdet Åsa
Planerad tågstation

Bevarad markanvändning
Natura 2000 enl 4 kap MB
Riksintresse enligt 4 kap MB (hela
kartans område)
Riksintresse för naturvård enl 3 kap MB
Riksintresse för friluftsliv enl 3 kap MB
Järnväg, riksintresse enl 3 kap MB
Naturreservat enl 7 kap MB
Strandskydd enligt 7 kap MB
(upphävt inom detaljplanelagt område)
Nyckelbiotop
Oförändrad markanvändning
Jordbruksmark utanför
utvecklingsområdet
Naturvårdsplan

Kartan visar områden med särskilda intressen i Åsa. En större karta finns bilagd.
På sammanställningskartan redovisas dessa under samlingsbegreppet Område med
restriktioner.
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Förutsättningar

Lagstiftning

För en fördjupning av översiktsplan gäller samma lagstiftning som för en
översiktsplan för hela kommunen. Enligt denna lagstiftning, plan- och
bygglagen (PBL) samt miljöbalken (MB), har kommunen ansvar för att
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet och att miljö-,
hälso- och riskaspekter beaktas. Översiktsplaner är politiskt vägledande
dokument men inte juridiskt bindande. Länsstyrelsen i Hallands län är
tillsynsmyndighet.

§§
§

Områden med särskilda värden och kvaliteter ska skyddas. Hit hör bland
annat områden med natur-, kultur-, och friluftsvärden samt ekologiskt
känsliga områden. Till dessa räknas också lägen särskilt lämpliga för kommunikationer, energi-, vatten- och avloppsförsörjning samt miljö- och
riskfaktorer.
Den 2 maj 2011 började en ny Plan- och bygglag att gälla. I och med lagändringen stärktes översiktsplanens strategiska roll. Mål av regional betydelse
ska redovisas och de regionala förutsättningarna ska presenteras tydligare.
Eftersom arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Åsa påbörjades
innan den nya lagstiftningen började att gälla så följer denna handling den
gamla lagstiftningen PBL 1987, men intentionerna med den nya lagstiftningen genomsyrar ändå planarbetet.

Översiktsplaners uppgift enligt
lagstiftningen är att:

• Medverka till en ändamålsenlig struktur av
bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar.
• Främja goda miljöförhållanden, en långsiktigt
god hushållning av mark- och vattenområden
samt energi och råvaror.
• Främja en från social synpunkt god miljö.
Sammandrag av PBL 1:1 och MB 1:1

Förutsättningar
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Demografisk utveckling

Kommunen har under en lång tid årligen ökat sin befolkning med cirka
1000 personer per år. Befolkningsökningen har skett utifrån ett kontrollerat
och systematiskt bostadsbyggande utmed det utpekade mittstråket i kommunen utifrån intentionerna i den kommunövergripande översiktsplanen
från 2006.
En befolkningsprognos innebär att vi tittar bakåt för att försöka se vad som
händer framåt. Antalet invånare är en beräkning av antalet som flyttar till
orten eller föds, minus antalet som flyttar ut från orten eller dör. I Åsa bor
cirka 6400 personer (2011). Om inga nya bostäder byggs riskerar invånarantalet att minska på lite länge sikt. Orsaken är bland annat att det idag
finns stora barnkullar där barnen troligtvis flyttar hemifrån och bort från
orten när de blir vuxna men framförallt sker en minskning av åldersgruppen
20-65 år genom att befolkningen blir äldre och nytillskottet av människor
blir begränsat.
Om 25 nya bostäder byggs varje år bedöms åldersfördelningen kunna
bibehållas på en jämn nivå trots en åldrande befolkning genom en jämn
inflyttning till orten. Bedömningen är att utbyggnaden ger en ökning av
befolkningen med cirka 800 personer till närmare 7400 invånare år 2030.
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Förutsättningar

Tidigare planering för Åsa
I marginalen syns ett par av de övergripande dokument som ger direktiv
till denna fördjupning.
Vision för Kungsbacka kommun
Kommunfullmäktige tog 2005 ställning till en sammanfattande vision för
kommunens utveckling. Visionen behandlar till betydande del vårt samhällsbyggande. Ambitionen är att fördjupningen av översiktsplanen ska
tolka och utveckla visionens idéer för det fortsatta samhällsbyggandet i Åsa.
Kungsbacka Översiktsplan 2006
Kungsbacka översiktsplan 2006 (ÖP06) är Kungsbacka kommuns fysiska
ramplan som utifrån visionen anger utvecklingen för hela Kungsbacka
kommun. I översiktsplanen pekas tio serviceorter ut där kommunen önskar
arbeta för en aktiv samhällsplanering. En av dessa tätorter är Åsa som ligger
strategiskt i kommunens mittstråk. För de delar som inte är utpekade som
utvecklingsområden har kommunen en mer restriktiv hållning och särskilda
bygglovskriterier kan gälla.
ÖP06 ger direktiv om att Åsa till största delen ska växa genom förtätning,
och då främst i de centrala delarna. En expansion österut mot järnvägen ses
som naturlig, framförallt vid en utbyggnad av ny tågstation. Norra entrén
föreslås i översiktsplanen kompletteras med exempelvis bostäder, skola eller
dylikt, men ingen expansion norr om entrén föreslås. Om expansion ska
ske västerut förutsätter det att problemen med Ölmanäs Ringväg reds ut. I
söder föreslås Vassbäck/Landaområdet behålla sin storlek. Denna Fördjupning av översiktsplanen i Åsa ersätter delarna i den kommunövergripande
Översiktsplanen från 2006. Skillnader och konsekvenser av detta redovisas
i kapitel 6, Konsekvenser.
Mål för bostadsbyggande
För att hålla ett bra tempo på utbyggnaden och för att kommunen ska kunna
nå upp till god servicenivå utarbetas vartannat år måldokumentet Mål för
bostadsbyggande. För Åsa anges att kommunen bör planera för 25-30 bostäder
per år. På en tjugoårsperiod motsvarar det mellan 500 och 600 bostäder.
Ny mark för näringsliv
Kommunen har en stark vilja att främja näringslivets utveckling i kommunen. I det antagna Näringspolitiskt program (2009) ställs krav på den
fysiska planeringen. Fördjupningen av översiktsplanen för Åsa ska redovisa
ny mark för företag som motsvarar cirka tio hektar.

Läs mer:
Vision Kungsbacka,
antagen av kommunfullmäktige 2005-10-13

Läs mer:
ÖP06, antagen av
kommunfullmäktige
2006-04-27

Läs mer:
Mål för bostadsbyggande, antagen av
kommunfullmäktige
2009-12-08

Förutsättningar
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2. sTRATEGI
Åsa 2030 - sammanfattning
Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum
och stranden
Mångfald av bostäder och företag
Åsa ska locka året runt
Från bilberoende till hållbara resor

Strategi
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Åsa 2030
Varför planera för att uppnå en framtidsbild?
Kommunen har ansvar för att utbyggnaden av ett samhälle sker på ett sådant
sätt att en långsiktigt hållbar struktur uppstår. Det gäller infrastruktur i form
av vägar, vatten och avlopp men även skola, service och mötesplatser, och en
samlad hantering av grönytor och dagvatten.
Utan övergripande planering riskerar planerings- och beslutsprocesser för
nya bostäder och verksamheter bli mer osäkra och tidskrävande. Utan ett
helhetsgrepp finns också stor risk för att nya projekt blir isolerade och inte
bidrar till utveckling av Åsa i stort.
För att uppnå visionen om att Åsa fortsatt ska vara en levande och livlig
del av kommunen lyfts fyra huvudstrategier fram. Samhället föreslås gå
från bilberoende till hållbara resor, genom en ny tågstation och förbättrade
cykelförbindelser. För att så många som möjligt ska välja hållbara transporter
binds den nya tågstationen ihop med samhället, centrum och stranden med ett
stråk. Att promenenera och cykla i Åsa ska vara förstahandsvalet. För att stråket
ska bli attraktivt och tryggt och för att Åsa ska få en balans mellan boende
och arbetstillfällen föreslås samhället växa i mellanrummet mellan centrum
och stationen. Även Åsa centrum har möjlighet att utvecklas med en mångfald
av nya bostäder och företag. Genom en ny tågstation, fler bostäder, företag
och möjlighet till hållbara transporter stärks Åsa i regionen. Åsa är en stor
attraktion redan idag med badstränder, natursköna områden, idrott och camping.
Samhället ska fortsatt locka året runt genom fler satsningar på strandpromenad
och nya park- och naturområden i samband med att samhället växer.
Framtidsbilden för Åsa beskrivs med fyra huvudstrategier:
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•

Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden

•

Mångfald av bostäder och företag

•

Åsa ska locka året runt

•

Från bilberoende till hållbara resor
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Ett attraktivt stråk mellan stationen,
centrum och stranden
En av planförslagets viktigaste strategier är att bilda ett sammanhållande stråk
från stationen i nordost till stranden i sydväst. Utmed delar av stråket finns
idag Åsas kommersiella centrum. Målsättningen är att det ska kännas tryggt
och trevligt att promenera eller cykla utmed detta stråk och att stråket blir ett
förstahandsval för fotgängare och cyklister som ska ta sig mellan stationen
och centrum och sommartid vidare mot stranden.
Förutom stråkets tre huvudattraktioner ska det även finnas andra mindre
målpunkter utmed sträckan i form av butiker, verksamheter, lekplats med
mera som kan öka dess attraktivitet. För att det ska kunna bli ett fungerande
stråk är en viktig pusselbit att utbyggnad av orten sker i mellanrummet mellan
stationen och tätorten.
Hur skapas ett attraktivt stråk?
Genom att kommunen tar initiativ till att:
•

Ny tågstation byggs

•

Förbättra och skapa nya gång- och cykelstråk genom campingen, förbi
restaurangstråket, över Varbergsvägen och längs med gamla banvallen

•

Utbyggnad av orten sker i mellanrummet mellan stationen och tätorten
utmed stråket. Vilket förkortar det upplevda avståndet till tågstationen
Genom att kommunen är positiv till att:
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•

Befintliga och nya målpunkter i Åsa finns utmed stråket

•

Företag som fungerar ihop med bostäder lokaliseras utmed stråket för att
göra det starkt och livaktigt

•

Handel ska i första hand placeras i centrum

Mångfald av bostäder och företag
Utbyggnaden av tätorten ska ske i lagom takt så att invånare, service
och infrastruktur sker i samklang och en naturlig variation vad
gäller gestaltning uppstår. Strategin är att balansera mellan att bygga vidare på
det som Åsa är idag - ett småskaligt villasamhälle - och att komplettera med
sådant som saknas exempelvis lägenheter med möjlighet till kvarboende på
orten då livssituationen ändras.
För en hållbar bebyggelseutveckling av Åsa bör en generell förtätning tillåtas.
Nya bebyggelseområden för både bostäder och näringsliv skall i första hand
utvecklas i områden som kan tillgodose möjligheten till hållbara transporter.
Därför föreslås Åsa växa i anslutning till god kollektivtrafik och möjlighet att
gå och cykla till nödvändiga funktioner. Utveckling kommer därför i första hand
att ske kring centrum, i samhällets nordöstra del, på Åsa berg, vid stationen
och utmed det planerade stråket mellan stationen och stranden.
En stor del av föreslagen utveckling är på privat mark. Kommunen tar inte
initiativ till vidare planläggning av nya bebyggelseområden mot en markägares
vilja, men visar den långsiktiga kommunala viljan genom utpekade områden.
För all byggnation gäller att förfrågningar ska prövas var för sig och de lokala
förutsättningarna ska avgöra vad som är möjligt.

Hur skapas mångfald av bostäder och företag?
Genom att kommunen tar initiativ till att:
•

Anpassad utbyggnadstakt och olika upplåtelseformer - regleras i det
bostadspolitiska programmet Mål för bostadsbyggande

•

Arbeta med en blandning av bebyggelsetyper vid detaljplaneläggning

•

Skapa förutsättningar för nya bostadsområden och områden för företag
genom att peka ut lämpliga platser
Genom att kommunen är positiv till:

•

Företag som kan integreras i bostadsområden

•

Förtätning genom utbyggnad som sker på befintliga byggrätter i gällande
detaljplaner

•

Pröva möjligheten att ändra detaljplaner

Strategi
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Åsa ska locka året om
Fördjupningen av översiktsplanen ska visa ambitioner
och mål för orten för mer än bara ny bebyggelse. Minst
lika viktigt är att Åsa ska kunna locka året runt, att
fritidsintressen ska kunna utvecklas och att det gröna
på orten kan bli mer användbart.
Skogs- och naturområdena i Åsas närområde varierar i karaktär och tillgänglighet och grönstrukturen är brokig. En viktig del av karaktären i Åsa
är hur orten förhåller sig till havet. En ökad tillgänglighet till och inom
skogsområden skulle öka deras värde som rekreationsområde och att lyfta
fram stranden som ett lättillgängligt natur- och rekreationsstråk är viktigt.
En ambition är att värna, utveckla och tillgängliggöra naturen och stränderna
i och omkring Åsa, framförallt för rekreation och lokal turism.
Vid nyexploatering ska nya grönområden planeras in och grönstråk bevaras
och förstärkas. I befintliga detaljplaner finns utpekade grönområden. En
eventuell omvärdering av dessa sker genom ny detaljplaneläggning.
En utvecklad besöksnäring sker i samarbete med många aktörer och på olika
nivåer, men styrs inte i detalj i en översiktsplan.
Hur kan Åsa locka året om?
Genom att kommunen tar initiativ till att:
•

Vid exploatering i skogsnära områden ska tillgängligheten till naturen öka.
Bostäder kan placeras i skog och skog kan växa in i bostadsområden.

•

Park och naturområden samordnas med dagvattenhantering.

•

Skapa förutsättningar för en strandpromenad.

•

Anapassa bebyggelseområdena till turisminitiativ, så som Kattegattleden.
Genom att kommunen är positiv till att:

•
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Pröva förfrågningar i strandnära lägen som gynnar besöksnäringen.

Från bilberoende till
hållbara resor
Ökade möjligheter till hållbara resor är en förutsättning
för hållbar utveckling. Den nya tågstationen i Åsa innebär
en unik möjlighet för Åsa med omnejd och kommer att
medföra att möjligheten att arbetspendla hållbart förbättras
avsevärt. Tåget öppnar upp för ett hållbart regionalt resande
som tidsmässigt konkurrerar med bilen. Den nya tågstationen kommer att
bli ett komplement till dagens busstrafik som mest är inriktad på resande
inom Kungsbacka kommun.
Strategin för Åsas utveckling bygger till stor del på att utnyttja befintlig
infrastruktur i form av vägar, vatten och avlopp. Vägarna i centrum bör
utvecklas till mer tätortsmässiga gator i samband med förändringar och
exploateringar för att minska dess barriäreffekt och göras mer tilltalande
för alla trafikslag utan att göra avkall på funktionen.
En strategi är att utveckla möjligheterna för gång- och cykeltrafiken genom
att utveckla trafiksäkra alternativ mellan alla delar inom Åsa, Gårda Brygga,
Österbyn, Ölmanäshalvön, Vassbäck och Kläppa.
Hur ska Åsa gå från bilberoende till hållbara resor?
Genom att kommunen tar initiativ till att:
•

Tågstationen utgör navet i de hållbara resorna i Åsa.

•

Från stationen ska det vara enkelt och tryggt att gå och cykla till övriga
delar av tätorten.

•

Verka för att Varbergsvägens barriäreffekt minskar.
Genom att kommunen tillsammans med trafikverket tar initiativ
till att:

•

Förbättra för oskyddade trafikanter på Ölmanäshalvön i samarbete med
väghållarna.

Strategi
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3. BEBYGGELSEOMRÅDEN
OCH GRÖNSTRUKTUR
Åsas gränser
Planerad utbyggnad
Planering för centrum
Planering för näringslivet
Planering för grönområden

Bebyggelseområden
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Åsas gränser
Skillnader mellan ÖP06 och FÖP
Fördjupning av översiktsplanen i Åsa förstärker flera av de ambitioner som
fanns med i den kommunövergripande översiktsplanen från 2006 (ÖP06).
Genom att definiera utvecklingsområde Åsa i Fördjupning av översiktsplanen i
Åsa uppfylls målsättningen om att skapa en tydlig avgränsning mot omgivande
landsbygd. Förstärkning och förtätning av centrum ligger också i linje med
ÖP06 samt en expansion österut mot järnvägsstationen. Att utveckling av
verksamheter skall koncentreras kring Kläppavägen ligger också i linje med
ÖP06. Att Åsa inte skall växa söderut genom att Vassbäck/Landaområdet
bibehåller sin storlek är gemensamt för både ÖP06 och FÖP Åsa.
Skillnaderna avser i första hand grönområden, den norra entrén och Gårda
brygga och Ölmanäs Ringväg. I ÖP06 finns utpekade grönområdet som är
säkrade i detaljplanen. Bl.a. västra delen av Åsaberg är utpekat som grönområde. I FÖP Åsa föreslås varsam bebyggelse av Åsaberg med bibehållen
kvalité som grönområde och rekreation. Grönområdet i höjd med Kuggaviken som skiljer Åsa från Vassbäck/Landaområdet finns kvar oförändrat.
I ÖP06 föreslå ingen expansion norr om cirkulationen utmed Varbergsvägen
i korsningen med Kläppavägen och Ölmanäs Ringväg och att cirkulationen skall ses som en tydlig entré och att bebyggelse i dess närhet skall vara
något högre. Byggnation har inte skett på detta sätt och i Fördjupning av
översiktsplanen i Åsa föreslås bebyggelse norr om cirkulationen men att
gränsen mellan jordbruksmark och bebyggelse skall vara fortsatt skarp för
att entrén till Åsa skall vara tydlig norrifrån.
I ÖP06 förutsätts att problemen med Ölmanäs Ringväg reds ut om en expansion skall kunna ske västerut samt att en övergripande vägplan tas fram
som bl.a. studerar Ölmanäs ringväg. En trafikutredning har tagits fram som
underlag till Fördjupning av översiktsplanen i Åsa med fokus på gång- och
cykel mellan Gårda Brygga och Åsa. Två av planens huvudstrategier är att
utvecklas kring stråket mellan stranden och stationen och genom hållbart
resande. Utifrån denna bakgrund har expansion västerut mot Gård Brygga
valts bort. Då utveckling skall ske utmed befintligt vägsystem har ingen
vägplan tagits fram utan förutsättningen är att klara en expansion genom
utveckling av befintligt vägsystem. Arbete pågår fortlöpande med att skapa
bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik och ökad trafiksäkerhet
mellan Gårda Brygga och Åsa men det finns ingen ambition att öka kapaciteten för biltrafiken.
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ÖP 06

I Kungsbacka översiktsplan
2006 redovisas ingen exakt
avgränsning av Åsa tätort
utan det föreslagna fördjupningsområdet markeras
med snedstreckat område.
Avgränsat område för Fördjupning av översiktsplanen
för Åsa är generösare och
omfattar ett större omland
än markerat område i
Översiktsplanen från 2006.
ÖP06 visar att fördjupningen ska behandla huruvida Gårda Brygga/Österbyn ska utvecklas vidare.
Planförslagets rekommendationer för Gårda Brygga/
Österbyn är att området
inte ska exploateras mer än
vad som redan är planlagt.

FÖP Åsa

Utvecklingsområdet för Åsa
definieras. Denna kartan gäller
nu istället för kartan i ÖP 06.
Områden för särskilda bygglovskriterier justeras och anpassas
till utvecklingsområdet.
Rödmarkerade områden är
områden med detaljplan.

Åsa

Frillesås

Bebyggelseområden
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Förtätning inom utvecklingsområdet

Åsa kan delvis växa genom omsorgsfull förtätning. Förutom en särskilt
utpekad förtätning i centrum ställer sig kommunen positiv till att pröva
förtätning av bostäder och företag generellt inom Åsa tätort samt inom
Kläppa och Vassbäck. Förtätning bör föregås av detaljplaneläggning för
större sammanhängande områden.
Förtätning betyder att man utnyttjar befintlig tätortsmark bättre. Exempel på förtätning kan vara att i lämpliga lägen bygga om ett envåningshus
till två våningar för att inrymma fler lägenheter, utnyttja planlagd obebyggd mark eller att ta obebyggd mark inom tätorten i anspråk för ny
bebyggelse.
Pågående omvandling av fritidshusområden till årsbostäder i samband
med bland annat att kommunalt vatten- och avlopp byggs ut ses som
en del i pågående förtätning. Kommunen arbetar med en fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp i Åsa. I samband med denna VA-sanering
genomförs ändringar av befintliga detaljplaner för att öka byggrätten och
därmed möjliggöra åretruntbostäder. Detta ses också som en form av förtätning.
Förtätning kan ibland hamna i konflikt med grönområden. Då det inte
finns många kvalitativa parkområden i Åsa tätort är det viktigt att värna
de som finns och i samband med nybyggnation se över möjligheten att
förbättra grönområden. Generellt är kommunen negativ till att ändra
planlagda grönområden till kvartersmark för bostäder. Om en exploatering ska kunna komma till stånd inom ett planlagt grönområde prövas
frågan genom detaljplaneläggning.
Hur ska förtätning inom utvecklingsområdet ske?

• Genom ny eller ändrad detaljplan.
• Genom utnyttjande av byggrätter inom gällande detaljplaner.
• Inte genom att ianspråkta grönområden med kvalitet/användbarhet.
• Enligt undtag till den restriktiva hållningen till nylokalisering av enstaka hus utom detaljplan, angivna i ÖP (06).
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VARFÖR SÄGER KOMMUNEN IBLAND NEJ?
Undantag för områden med
särskilda bygglovskriterier

Förutom undantag 1-4 för utvecklingsområden gäller även:

5
•
•
•
•

6
•

Generationsväxling för jordeller skogsbrukets behov
Fastigheten ska vara taxerad som jord- eller skogsbruksfastighet.
Fastigheten ska kunna ge underlag för ett aktivt
jord- eller skogsbruk.
Fastighetsägaren ska avse att uppföra ett bostadshus för att möjliggöra yngre familjemedlems
övertagande av gårdens drift.
Bostadshuset ska placeras i direkt anslutning till
brukningscentrum. Om särskilda skäl föreligger
kan byggnaden placeras på visst avstånd, dock inte
längre än 500 meter från brukningscentrum.

Obebyggd jord- eller
skogsbruksfastighet
Fastigheten ska vara taxerad som jord- eller skogsbruksfastighet.

•

Fastighetsägaren ska avse att uppföra ett bostadshus för att möjliggöra drift av fastigheten.

7

Etablering av hästgård
– särskild lämplighetsprövning
Hästgården ska utgöra en tydlig enhet med
byggnader (ett enbostadshus med stall, komplementbyggnad och eventuellt ridhus) på egen areal
omfattande minst fem hektar vid eventuell fastighetsbildning.
Hästarna ska ha lämplig mark för bete och behov
av rörelse.
Förvaltningen prövar byggnadernas anpassning i
landskapet, samt att skyddsavstånd från stall och
hästhagar till annan befintlig bostadsbebyggelse är
tillräckligt.
Samråd görs med förvaltningen för
Miljö & Hälsoskydd som har fastställd policy för
prövning av hästärenden.
Etableringen får inte medföra olämplig bebyggelse
som försvårar framtida planläggning.
Hör av dig till Plan & Bygg för mer information
om vad som krävs i ansökan.

•

•
•

•
•
•

Byggnadsnämndens övriga riktlinjer

Byggnadsnämnden har också andra riktlinjer för att bygga enstaka hus på nya platser
utanför detaljplan.

1

Komplementbyggnad
En komplementbyggnad kan vara ett uthus, ett garage
eller annan mindre, fristående byggnad som kompletterar
ett en- eller tvåbostadshus.
• Komplementbyggnaden ska underordna sig huvudbyggnaden och ha lägre byggnadshöjd och nockhöjd än huvudbyggnaden.
• Utformningen bör anpassas till bestämmelserna i
omgivande detaljplaner.
• Ett bostadshus kan inte vara en komplementbyggnad.
• Komplementbyggnaden kan inte ensam utgöra skäl
för att bilda en ny fastighet.
• Byggnadsarean får vara max 50 kvm.
• Max en komplementbyggnad per fastighet.

2
•

•
•
•
•
•
•

Ersättningsbyggnad
Det ska finnas en byggnad på fastigheten med en
standard och karaktär som talar för att det är en
bostad och dokumentation ska visa att byggnaden
använts som bostad under de senaste tio åren.
Byggnaden bör inte vara mindre än 60 kvm.
Om byggnaden inte är bebolig ska det vara möjligt att
iordningsställa den till bostad utan krav på bygglov.
Det ska vara möjligt att bilda en tomtplats kring den
befintliga byggnaden och inom befintlig fastighet.
Den nya fastighetsbildningen får inte orsaka olämplig bebyggelse.
Byggnaden som ligger till grund för ersättningsbyggnaden ska rivas.
Komplementbyggnad utgör inte ersättningsbyggnad.

Plan & Bygg
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
plan.bygg@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se

I vissa fall finns det enligt översiktsplanen (ÖP06) undantag från den restriktiva hållningen inom områden där särskilda bygglovskriterierna gäller.
Viss nylokalisering kan med stöd av undantagen prövas lämpligt. Byggnadsnämnden gör i varje enskilt ärende en bedömning mellan det allmänna och
enskilda intresset. Som stöd för att hantera alla de frågor som kommer in
finns riktlinjer framtagna. Riktlinjer till undantagen är ett levande dokument och anger i vilka fall byggnadsnämnden kan pröva det lämpligt med
nylokalisering.

Bygga hus utanför detaljplan
I utvecklingsområden och områden med särskilda bygglovskriterier
Antagen av byggnadsnämnden 2013-07-04 BN § 193

Produktion: Kommunikatörerna på Service • Foto: Hannah Larsson • Karta: Erica Folkesson • Tryck: Grafika • Juli 2013

I väster och i angränsning till utvecklingsområdet, begränsas nylokalisering
av enstaka hus utanför detaljplanelagt område av särskilda bygglovskriterier.
Anledningen till att kommunen pekat ut områden där särskilda bygglovkriterier gäller beror på att det råder stor efterfrågan på mark och/eller att
det finns skydd för både natur och rekreation (miljöbalkens 3:e och 4: kapitel), samt är svårt att bistå med kommunal service (avstånd till centrum,
kollektivtrafik och infrastruktur). Avvägningen där det allmänna intresset
väger tyngre än det enskilda är först gjord i ÖP 06 och sedan bekräftad i
fördjupningen av översiktsplan för Åsa. Vilka områden som är utpekade
är markerat på plankartan. Utmed Åsa Jutegårdsvägen är det viktigt att en
gång- och cykelväg kommer till stånd för allmänheten. En komplettering till
befintlig bebyggelsegrupp vid Åsa Jutegårdsvägens östra delar kan i samband
med att en gång- och cykelväg byggs prövas trots restriktioner.

Läs mer:
Bygga hus utanför
detaljplan, riktlinjer för
utvecklingsområden och
områden med särskilda
bygglovskriterier. Antagen
av byggnadsnämnden juli
2013.

Hur ska nylokalisering utanför utvecklingsområdet ske?

• Inom områden med särskilda bygglovskriterier gäller en restriktiv
hållning till nylokalisering av enstaka hus utom detaljplan.
• I områden utan särskilda bygglovskriterier vägs det enskilda och det
allmänna intresset mot varandra, enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Exempel på område där förtätning föreslås:
den gamla banvallen.

Exempel på område där förtätning inte föreslås:
idrottsplatsen Åsa C.
Bebyggelseområden
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AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÅSA

Planerad
utbyggnad

1000 meter

Den planerade utbyggnaden av Åsa är uppdelad i två typer av områden, bebyggelseområden (1-7) och utredningsområden (I-VII). Det finns ingen rangordning eller
etappindelning dessa emellan, dock behöver mer utredningar göras för utredningsområdena innan en detaljplaneprocess kan inledas. Inom utredningsområdena är det
alltså mer osäkert om, och i så fall när marken kan exploateras.
Områdena beskrivs kortfattat område för område på kommande uppslag. I huvudsak
kräver all ändrad markanvändning detaljplan. Områdenas exakta avgränsning avgörs
i detaljplaneskedet.
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SAMMANSTÄLLNING EXPLOATERING
Bebyggelseområden
uppskattat antal 		
hektar
					bostäder			för näringsliv

1. Skantzes ängar		150				0
2. Norra Åsa			150				3,5
3. Kläppa 2:2			40				1,5
4. Åsa stationsområde
0				6,5
5. Hamragårdsvägen		60				0
6. Norra Hulta		40				0
7. Åsa berg			80				0
SUMMA			 520				11,5
Utredningsområden

I. Källegården		100				0
II. Hamragården norra
40				
0
III. Hamragården södra
50				0
IV. Norra Kläppa		30				1,5
V. Stockalid			60				0
VI. Södra Kläppa		20				1
VII. Östra Kläppa		80				0
SUMMA			 360				2,5
				
Centrum			 180				1
TOTALT CIRKA 		1080				15

Angivet antal bostäder och hektar för näringslivet är en uppskattning. Slutliga summan
kan bli både lägre och högre, beroende på lokala förutsättningar, val av upplåtelseform
och storlek på lägenhet/tomt.

Bebyggelseområden
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BEBYGGELSEOMRÅDEN
1. Skantzes Ängar

Den befintliga entrén som idag finns i
cirkulationen Ölmanäs ringväg/Kläppavägen föreslås flyttas norrut. Nordväst om
befintlig rondell ligger ett område, kallat
Skantzes ängar, som föreslås för bostadsbyggnation som får en tydlig entrékänsla
där samhället möter åkern, liknande den
som finns idag. Det är osäkert var gränsen
för bostadsområdet bör gå norrut då den
med fördel samordnas med utbyggnadsområdet öster om Varbergsvägen för att
ytterliggare förstärka entrépunkten.

plats för cirka 150 bostäder.

Marken är i kommunal ägo. Uppskattningsvis finns det med en hög exploatering

Att tänka på vid exploatering:
• Entrén ska studeras.
• Risk för förorening föreligger.
• Låglänt område med risk för översvämning vid kraftig nederbörd och som
påverkas av höjning av havsnivåerna. Det sydöstra hörnet mest utsatt.

2. Norra Åsa

En tät bebyggelse i form av radhus och
parhus föreslås tillsammans med områden
för företag i norra Åsa. Genom området
leder den gamla banvallen som med fördel
kan fungera som en matargata och gångoch cykelväg, som en förlängning av Åsa
stationsväg. Gång- och cykelbanan kan
fortsätta norrut mot befintlig bebyggelse.
Målet är att bebyggelsen norr om Kläppavägen ska skapa en lika tydlig gräns som
bebyggelsen söder om Ölmanäs ringväg,
i anslutning till Åsas offentliga centrum.
Marken är uppdelad i ett stort antal fastigheter och ägs av privata markägare och
kommunen. Området föreslås rymma cirka
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150 bostäder och 4 hektar mark för företag. Områdets avgränsning i norr
bestäms i förhållande till bebyggelseområdet Skantzes ängar.
Att tänka på vid exploatering:
• Entrén ska studeras - både från norr och från tågstationen.
• Risk för förorening föreligger.
• Samordning av fastigheter krävs
• Låglänt område med risk för översvämning vid kraftig nederbörd, Kläppavägen hindrar vattnet från att rinna söderut
3. Kläppa 2:2

Kungsbacka kommun har köpt den svinfarm som
ligger väldigt nära tågstationen. I och med köpet
öppnar sig helt nya möjligheter till ett bostadsbyggande nära stationen och att fullfölja tanken
om att bygga längs Kläppavägen.
Gårdsbyggnaden kan inrymma företag, kontor
eller bostäder. På ägorna som ingick i gården kan
flerbostadshus i lägre skala rymma cirka 40 nya
bostäder.
Att tänka på vid exploatering:
• Hur ska den befintliga gården utnyttjas?
• Mötet mellan bebyggelse och åkermark ska
studeras.

4. Åsa stationsområde

Områdena på båda sidor om Kläppavägen, med
fokus på västra sidan om spåren, planeras för företag och verksamheter som kan integreras med
tågstationen. Marken för tågstationen som är
detaljplanelagd ägs av kommunen. Bebyggelseområdet som omgärdar stationen är i privat ägo.
Att tänka på vid exploatering:
• Skyddsavstånd till järnvägen.
• Företag vänder med fördel entréer och fönster
mot stationen och Kläppavägen så att stationen
upplevs som trygg.

Bebyggelseområden
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5. Hamragårdsvägen

I skogsbrynet på åkrarna norr om Åsa berg
finns förutsättningar för en bostadsbebyggelse i form av radhus och parhus. Området
är ganska stort men bedömningen är att med
en glesare exploatering finns möjligheten att
skogens grönska kan integreras med de nya
bostäderna genom nyplantering och på så sätt
skapa en trädgårdsstad med skogen som tydligt
inslag – bostäder i grönska.
Istället för en traditionell exploatering där man
går från öppet åkerlandskap till en klassisk villabebyggelse planeras inte bara för nya bostäder
utan även för nya element inspirerade både av
skogen och av det uppodlade kulturlandskapet.
Att tänka på vid exploatering:
• Gränsen mellan skogen och åkern ska göras mer diffus genom ny plantering av skog och växter i bebyggelseområdet.
• Området påverkas av avrinning av dagvatten vid nederbörd. Dagvattendammar och åkerholmar kan skapa gröna rum för att minska risk för
översvämning vid kraftig nederbörd
6. Norra Hulta

Längre in i skogen öster om Åsa berg finns
ett område som föreslås för bostäder. En
förutsättning för att nå området är att leda
in trafiken ”bakvägen” via en ny bilväg från
Kläppavägen. Intilliggande Hultaområdet är
fullt utbyggt och vägarna har inte kapacitet
för ytterligare biltrafik. Området har förutsättningar för en traditionell Åsabebyggelse
med totalt cirka 40 bostäder. Marken är i
privat ägo.

Att tänka på vid exploatering:
• Skyddsavstånd från kraftledningen.
• Trafiken till området kan inte ledas in från söder via Hultaområdet.
• Fornlämningar.
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• Området innehåller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Åsa 1:75
• Gång och cykelbana för att knyta samman hela Hultaområdet med stationen. Se gulstreckad linje.
• Skredrisk samt risk för bergras/blocknedfall ska beskrivas.
• En obebyggd zon ska planeras mot biotopskyddsområde. Dels för att
naturvärdena inte ska påverkas negativt och dels för att träden i det skyddade området inte ska utgöra någon form av olägenhet för närboende.
7. Åsa berg

Området som är i privat ägo utgörs av skogsmark på en höjd bakom Åsa.
Husen och vägarna föreslås placeras med respekt för naturen. Utredningar
för hur tillfarter och annan teknisk försörjning kan lösas med minsta möjliga
omgivningspåverkan blir nödvändiga. En tidig bedömning är att området
kan bebyggas med lägenheter i form av flerbostadshus och villor, om cirka
80 bostäder. Den nya bebyggelsen ska medge fria siktlinjer mot havet.
Bostäder i det spektakulära läget på berget över Åsa skulle innebära en helt
ny struktur, där byggnaderna går upp i höjd, som inte finns i orten idag.
Att tänka på vid exploatering:
• Vägar och annan infrastruktur ska ledas in från Kläppavägen från nordöst.
• Gång- och cykelvägar ska koppla området till centrum och stationen.
• Så mycket som möjligt av skogen ska bevaras, och möjligheten att
promenera på Åsa berg ska kvarstå.
• Skredrisk samt risk för bergras/blocknedfall ska beskrivas.
• Avrinning från området har stor påverkan på Åsa centrum avseende risk
för översvämning vid kraftig nederbörd.
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UTREDNINGSOMRÅDEN
I. Källegården

Ny bebyggelse utmed Ölmanäs ringväg är svårt att planera då vägens förutsättningar att klara ökad trafik är begränsad. Planförslaget föreslår trots detta
att en exploatering kan ske utmed vägens östligaste del i anslutning till Åsa
tätort då det finns störst möjligheter att förbättra ringvägen i denna del. Det
skulle bli en naturlig utbyggnad där man använder befintlig infrastruktur.
Områderna som är både i kommunal och privat ägo kan förslagsvis rymma
100 bostäder i form av villor. Utredningsområdet kan i praktiken bli något
mindre.

Att tänka på vid exploatering:
• Strandskydd ska studeras och området påverkas i norr av risk för översvämning vid kraftig nederbörd.
• Hänsyn till det småskaliga åkerlandskapet.
• Fornlämningar.
• Området innehåller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Ölmanäs 2:5.
• I samband med exploatering ska en säker tillfart tryggas.
II och III. Hamragården norra och södra sidan om Kläppavägen

Hamragården med tillhörande mark på norra och södra sidan om Kläppavägen ligger som ett framtida utredningsområde som fullgör stråket mellan
stationen och centrum. Kläppavägen föreslås få en ny gestaltning och ändrad
karaktär från landsväg till stadsgata/bygata. Området bedöms kunna rymma
cirka 40 bostäder med en tätare struktur mot Kläppavägen och en glesare
struktur mot skogen. Exploatering av området är av kommunal vilja då dess
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läge är både stationsnära och
centrumnära. Området är
i privat ägo och på gården
finns idag djurhållning.
Att tänka på vid exploatering:
• Eventuellt strandskydd
• Låglänt område med betydande risk för översvämning vid kraftig
nederbörd på båda sidor
Kläppavägen.
• Området innehåller kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse, Åsa 2:11.

Öster om järnvägen – utredningsområde IV-VII

På östra sidan järnvägen vid Kläppa finns fyra områden utpekade IV-VII, som
utredningsområden. Kapaciteten för biltrafik genom viadukten under järnvägen
kan ha påverkan på utbyggnadsmöjligheterna på den östra sidan om järnvägen.
Områdena är stationsnära men inte centrumnära och uppfyller därför inte fullt
ut den fördjupade översiktsplanens huvudstrategier.
IV. Norra Kläppa

På åkern norr om Kläppa finns ett
område för bebyggelse. Marken är i
privat ägo och bedöms rymma cirka
30 bostäder. Närheten till spårområdet
behöver särskilt studeras. Gränsen i norr
följer utpekat bebyggelseområde väster
om järnvägen.
Att tänka på vid exploatering:
• Att utreda viaduktens kapacitet
under järnvägen.
• Eventuellt förekommer föroreningar
enligt länsstyrelsens kartering.
• Området påverkas av risk för översvämning vid kraftig nederbörd.
Bebyggelseområden

45

V. Stockalid

Vid Stockalid finns ett mindre
område som är kuperat. En
planförfrågan finns inne som
omfattar cirka 60 bostäder.
Nordost om området finns ett
område utpekat i kommunens
Naturvårdsplan, Ölmevallabergen. Området är i privat ägo.
Att tänka på vid exploatering:
Att utreda viaduktens
•
kapacitet under järnvägen.
•
Skredrisk samt risk
för bergras/blocknedfall ska
beskrivas.
•
Hänsyn till mast.
•
Området påverkas av
risk för översvämning vid kraftig nederbörd i den norra delen.
• Att utreda dagvattnets påverkan på omgivande landskap.

VI. Södra Kläppa

Mellan Kläppa och järnvägen finns ett par
befintliga gårdar. Vid dessa finns ett relativt stort område men det är kuperat och
svårtillgängligt. Området bedöms kunna
rymma cirka 20 bostäder. Flertalet fornlämningar finns i området. Idag djurhållning.
Att tänka på vid exploatering:
• Att utreda viaduktens kapacitet under
järnvägen.
• Möjlig tillfart studeras.
• Planering måste föregås av arkeologisk
utredning.
• Företag lämpligt närmast järnvägen
• Buller och eventuella vibrationer.
• För delar av området finns risk för
översvämning vid kraftig nederbörd.
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VII. Östra Kläppa

Som en naturlig fortsättning på befintligt bostadsområde
i Kläppa finns ett utredningsområde i söder. Området är
kuperat och gränsar i sydväst till ett område som i samband med en skogsbrand fått ett biotopskydd. I söder
begränsas området av en större kraftledning. Nedre Buared
bedöms rymma cirka 80 bostäder. Tillfart bör ske från
Ölmevallavägen.
Att tänka på vid exploatering:
• Att utreda viaduktens kapacitet under järnvägen.
• Skredrisk samt risk för bergras/blocknedfall ska beskrivas.
• En obebyggd zon ska planeras mot biotopskyddsområde. Dels för att naturvärdena inte ska påverkas negativt och dels för att träden i det skyddade området
inte ska utgöra någon form av olägenhet för närboende.

Generella riktlinjer vid planering av nya områden

	Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blandade upplåtelseformer för att undvika alltför ensidig struktur.
Utmed huvudstråket kan företag integreras i bostadsområdena. Verksamheter ska vara
av icke störande karaktär.
Behov av lekytor, grönytor och möjlighet att förstärka den grönska som finns i närområdet ska utredas i varje delområde.
Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt på varje fastighet och utformas
som kvalitet.
Behov av lokaler för särskilt boende, äldreomsorg och förskolor ska utredas.
Energieffektivt byggande uppmuntras och möjlighet till anslutning till förnyelsebara
energikällor studeras.
Bredband ska byggas ut i samband med infrastruktur.
Ytor för hantering av avfall ska finnas.
Utmed Varbergs- och Kläppavägen ska plats finnas för gång- och cykelväg och trädplantering.
Handel bör i första hand förläggas i centrum
Fokus ska ligga på att sammanlänka områden för att skapa möjlighet till promenadstråk
och möjlighet att röra sig i slingor.

Gestaltning:
•
•
•
•
•
•

Gestaltning av områden studeras och beskrivs exempelvis i gestaltningsprogram.
Ny byggnation ska bygga vidare på Åsas småskalighet.
Variation av bebyggelsehöjd.
Knyt an till den lokala byggnadstraditionen med trähusbebyggelse och inte för mycket
puts och tegel.
Utmed de större vägarna ska en variation finnas i fasaderna. Fasaderna bör ej vara slutna
utan brytas upp av exempelvis fönsterpartier.
Baksidor och stängsel ska undvikas mot entréer och stråk.
Bebyggelseområden
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Planering för centrum
Centrum i Åsa består av butiker, mataffär, bensinmack, restauranger,
kiosker och andra verksamheter som främst ligger som ett pärlband utmed, och på båda sidorna av, Varbergsvägen och Åsa stationsväg. I direkt
anslutning till centrum ligger stranden som är en viktig målpunkt, främst
på sommaren.
Läget för centrum i Åsa har genom åren förskjutits och olika centrumfunktioner är idag utspridda vilket gör att den centrala tätorten upplevs
som diffus. Tätorten saknar ett torg och andra mötesplatser.
En genomförd centrumutredning (Radar arkitektur & planering, 2011)
visar att man kan minska barriäreffekten av Varbergsvägen och den gamla
banvallen genom att länka samman bostadsområdena i de centrala delarna av Åsa med passager för fotgängare och cyklister i öst-västlig riktning. Flertalet av vägar och gång- och cykelvägar går i nord-sydlig riktning.
Stråket som i huvudsak utgörs av ett gång- och cykelstråk mellan tågstationen och stranden kan genom centrala Åsa delvis gå via den gamla
banvallen och utmed Åsa Villaväg för att sen ansluta mot befintlig väg
och gång- och cykelväg i söder. Centrum är det område som har störst
risk för översvämning vid kraftig nederbörd i Åsa och där problem finns
redan idag. Vid utveckling av Åsa centrum krävs kreativa lösningar för att
hantera risk för översvämning vid kraftig nederbörd. I första hand påverkas centrum av avrinning från Åsaberg.
Torg och mötesplatser

Två naturliga centrala mötesplatser finns idag vid Åsa hembageri och Ica.
Dessa har potential att utvecklas. Platsen framför Åsa hembageri skulle
kunna utvecklas till ett torg, där alla trafikantslag får samsas på mer lika
villkor. Torget knyter samman befintliga verksamheter och förstärker
stråket genom Åsa med restauranger söderut och stranden västerut. Se
visionsbild 1.
Den andra platsen som kan utvecklas är området utanför Ica. Se visionsbild 2. En mindre torgyta som skulle kunna ramas in av befintlig entré
och mindre kompletterade verksamheter i mindre byggnader, i anslutning till övergångstället. Det kan skapa en tydligare koppling över Varbergsvägen och platsen kan befolkas av fotgängare och cyklister.
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Visionsbild1
Mötesplats vid stråk över Varbergsvägen vid Åsa hembageri. Illustration av Radar
arkitektur & planering, 2011.

Visionsbild 2
Mötesplats och stråk över Varbergsvägen vid Ica. Ny
mindre torgbildning med korvkiosk och fiskvagn.
Illustration av Radar arkitektur & planering, 2011.
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Hur kan centrum utvecklas?
Genom att kommunen tar initiativ till att:

• I samband med detaljplaneläggning verka för att skapa torgbildningar
och förstärk stråk för liv och rörelse. Samt komplettera med passager
som minskar barriäreffekten av vägar och bebyggelse.
• Ett förstärkt stråk mellan stranden och stationen och tydligare väg från
centrum till stranden för gående och cyklister, samt skapa möjlighet att
gå på ömse sidor om Varbergsvägen
• Utveckla banvallen med bostäder.
• Hindra att Åsa stationsväg blir en bakgata.
• Vid detaljplaneläggning ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - Åsa 4:4, Kringbyggd gård och Åsa 4:11, Stationsbyggnad med
tillhörande godsmagasin.
• Ytor för att anlägga säsongsparkering, för sommarens alla badgäster, finns
längs Åsa bäckväg och på de ytor längs banvallen som inte är lämpliga
för bostadsbebyggelse.
• Att utveckla kreativ hantering av dagvatten och risk för översvämning
vid kraftig nederbörd.
Genom att kommunen är positiv till att:

• Komplettera med bostadshus, verksamheter och handel i centrum.
• I anslutning till Ica och dess parkeringsplats finns möjlighet att komplettera med mindre bostadshus och verksamheter.
• Platsen där det ligger en bensinstation idag kan få ett nytt innehåll med
fokus på ex. handel.

Att tänka på vid exploatering:
• Helhetssyn för parkering i Åsa centrum utifrån förutsättningarna för
livet i Åsa sommartid som vintertid.
• Området påverkas av risk för översvämning vid kraftig nederbörd.
• Risk för förorenad mark vid banvallen.

50

Bebyggelseområden

Struktur Åsa centrum
•
•
•
•
•
•

Möjlighet att gå på ömse sidor om Varbergsvägen
Tydlig cykelbana utmed Varbergsvägen
Tydligt gång- och cykelstråk från ”campingen” till Åsa stn
Cykelstråket mot stn på banvallen alt utmed Åsa villaväg. (Åsa
stationsväg för smal)
Många tvärgående gc-stråk mellan ”gamla banvallen” och Åsa Bäckväg
Möjlighet till torgbildning/sharde space mm mellan ICA och Macken
och i anslutning till Stenviksvägen
Åsa stationsväg får inte bli bakgata.
inga direkta konflikter med befintliga detaljplaner (saknas alt
jvg)
norra delen av åsa stationsväg planlagd som natur, norr idrottsvägen kvartersmark.

Strukturskiss för Åsa centrum

•
•
•

2013-02-22

Bebyggelse
Torg
Gång- och cykel
Gång

Bebyggelse			Torg
Gång- och cykel			Gång
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Planering för näringslivet
Det finns en efterfrågan på mark för näringslivet. Typen av verksamheter
som föreslås är inte transportintensiva och störande verksamheter utan
mindre företag, kontor som exempelvis kan husera i bottenvåningen på
ett bostadshus eller andra verksamheter som till exempel ett företagshotell
samt utveckling av småindustri och hantverk i enlighet med kommunens vision. En stor näring i Åsa är jordbruk och djurhållning. Genom
en relativt tät och koncentrerad utbyggnad av Åsa finns möjligheten för
exempelvis fortsatt hästhållning på Ölmanäshalvön. Planförslaget innebär
dock att jordbruksmark vid stationen och mellan stationen och tätorten
tas i anspråk.
Mark för näringslivet är i första hand utpekat kring stationen och järnvägen samt i närheten av Varbergsvägen i Åsas norra entré, i enlighet med
Kungsbackas vision om att företag och arbetsplatser skall etableras utmed
västkustbanan. Stationens huvudanläggningar kommer att byggas väster
om spårområdet och närmast Kläppavägen. Förutom stationen med perronger, parkeringsplatser och vänthall finns utrymme för företag lämpliga
inom skyddsavstånd från järnvägen på både västra och östra sida om
spåren. Samtliga områden är väl exponerade från järnvägen och kan innehålla verksamheter som utgör tillskott till stationen och som drar nytta av
det kollektivtrafiknära läget.
Strax nordost om Åsas norra entré ligger ett cirka 3,5 hektar stort område
för verksamheter kallat Norra Åsa. Området bedöms, i och med sitt exponerade läge, ha goda förutsättningar för en blandning av kontor och
företag. Områdets läge vid entrén i norr vid det öppna slättlandskapet
kommer ställa höga krav på gestaltning. Bebyggelsen kan med fördel placeras så att en lika tydlig gräns på östra sidan om Varbergsvägen uppstår
som idag finns på den västra sidan då detta kommer att utgöra Åsas norra
entré.
Handel

Handelslokaleringar och annan publik näringsverksamhet föreslås i första
hand etablera sig i centrumområdet. Förtätningsområden vid befintliga
verksamheter till exempel bensinstationen med flera är utmärkta platser
som kan förstärka centrumområdet som kommersiell målpunkt.
Djurhållning och jordbruk

Åsa är präglat av att vara en jordbruksort med många små och stora lantbrukare inpå knuten. Kungsbacka kommun är också en hästkommun,
vilket innebär att hästar är en stor näring för många boende och verksamma i kommunen. Landskapet på Ölmanäshalvön har stora rekreations-,
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kultur- och naturmiljövärden, som då också skyddas från exploatering.
Det småskaliga landskapet på Ölmanäs är tillsammans med kuststräckan
och Vita sand en identitetsbärare för området.
Vid en utbyggnad av Åsa bör produktiv jordbruksmark inte bebyggas
som ett första alternativ. Vid bebyggelse skall stor omsorg läggas på att
inte förhindra möjligheten till ett rationellt jordbruk utifrån läge och tillgång till marken.
Det mer storskaliga jordbruket får konsekvenser då en del av marken
kring stationen och i mellanrummet mot tätorten, föreslås för bebyggelse.
Detta beskrivs mer ingående i miljökonsekvensbeskrivningen.
Besöksnäring

Kommunen är positiv till att i strandnära lägen pröva företag/service/
lokaler med anknytning till besöksnäring eller som ökar allmänhetens
tillgång till stranden. Utfallet av denna prövning beror på de lokala förutsättningarna. Det allmänna intresset, hänsyn till de biologiska värdena
och människors tillgänglighet till strandområdet väger tungt i dessa bedömningar. Hållbar utveckling av campingverksamheten i Åsa samt en
utveckling med service och företagsamhet kring Kattegattleden ses också
som positivt. Kattegattleden förväntas användas både för lokala resor,
för cykelutflykter, cykelturister samt vara en tillgång för motionärer. Besökare i Åsa är en viktig del i Åsas utveckling och dess intressen skall tas
hänsyn till i planeringen.

Hur kan näringslivet i Åsa utvecklas?
Genom att kommunen tar initiativ till att:

• Bebyggelseutvecklingen inte utbreds så att ett rationellt jordbruk inte
kan hållas
Genom att kommunen är positiv till att:

• Verksamheter etableras vid västkustbanan i enlighet med kommunens
vision
• Handel i första hand ska placeras i centrum
• I strandnära lägen pröva företag/service/lokaler med anknytning till
besöksnäringen eller som ökar allmänhetens tillgång till stranden
• Besöksnäringen i Åsa utvecklas i en hållbar riktning
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Planering för grönområden
Landskapet
Åsa omgärdas av både småskaligt och storskaligt öppet landskap, gröna
bergsryggar, klippor, stränder och hav. Åsa har i etapper växt fram mellan
Åsa berg och de gröna höjderna för att sedan expandera ut på åkerlandskapet
i norr och väster och vidare upp på bergskanterna.
Grönområden
En ort behöver många karaktärer i dess grönområden såsom rofylldhet,
artrikedom, öppen plats för socialt umgänge vid högtider, kulturhistoria,
vildhet och blomsterprakt. Grönstrukturen i Åsa är brokig och det saknas
en sammanhängande struktur. De grönytor som finns inom och i anslutning till tätorten har potential, dock är kommunen till väldigt liten del
huvudman eller har skötselansvar för grönområdena.
Skogs- och naturområdena i Åsas närområde varierar i karaktär och tillgänglighet. Ökad tillgänglighet till och inom skogsområden skulle öka deras
värde som rekreationsområde. Genom föreslagen exploatering i skogen kan
man öka tillgängligheten till övriga delar av skogsområdet med en satsning
på promenadstråk.
En schematisk redovisning av befintlig grönstruktur med utvecklingspotential
samt förslag på utveckling kan du se på kartan på nästa uppslag.
Stranden - Vita sand
Åsas karaktär bygger på sin historia som badort. Genomförd strandinventering
(Norconsult, 2011) visar att tillgängligheten till stränderna längs med Åsa
samhälle och Gårda brygga är relativt god, men har potential att utvecklas.
Tillgängligheten kan öka med bättre skyltning och tillgänglighetsanpassning
av några delar. Läs mer i strandinventeringen.

Bilder på båtplaster i Åsa samt del av stränderna, där tillgängligheten är relativt god.
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Tillgänglighet - parkering
Sommartid kan det vara svårt att hitta parkeringsplats i Åsa till följd av
antalet turister och badgäster. En möjlighet är att se över ytor i anslutning
till Åsa IP för samutnyttjande av fler bilparkeringsplatser. Det skulle kunna
gå att utveckla sommarparkering i grönska längs med tex Åsa bäckväg. Cykelparkering i centrum i Åsa och vid stranden kan utvecklas.
Hur kan grönstrukturen och tillgängligheten i Åsa utvecklas?
Genom att kommunen tar initiativ till att:

• Vid exploatering av nya bebyggelseområden ska nya grönområden/
parkområden planeras och/eller befintlig rekreation få ökad kvalitet
och tillgänglighet.
• Genvägar ska tas till vara och bekräftas i gång- och cykelnätet, exempelvis
över gamla banvallen i centrum.
• Park- och naturområden kan med fördel samordnas med öppen dagvattenhantering då det finns många fördelar av ett samutnyttjande, och
dagvattnet blir en kvalitet i nya bebyggelseområden.
• Öka tillgängligheten till stranden genom att tillgänglighetsanpassa någon
del av kuststigen, samt tydligare skylta strandpromenaden.
• Tillgänglighetsanpassa del av badplatsen vid Vita sand.
• Fler offentliga cykelparkeringar och bilparkeringsplatser anläggs i anslutning till strandpromenaden på kommunens mark.
• Entréerna och utblickarna särskilt studeras där det öppna åkerlandskapet
möter ny bebyggelse i samband med detaljplaneläggning.
Genom att kommunen är positiv till att:

• Medverka till att skapa motionsmöjligheter i skogen.
• Stötta lokala initiativ till att förädla befintliga grönområden.
• Antalet båtplatser ökar.

Flera grönområden/lekplatser i Åsa är privatägda eller sköts av privata föreningar.
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gång- och cykel
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Skyddade och bevarandevärda områden
Naturreservat
Riksintresse för friluftsliv
Idrottsplatser samt
camping
Grönstruktur och näringsliv
Grönstruktur förelsås
Näringsliv föreslås
Befintliga badstränder
Föreslagen strandpromenad
enligt strandinventering
Vattenanknuten
verksamhet
Djurhållning
Gång- och cykelvägar (läs mer på sid. 60)
Kategattleden
Föreslagen gång- och
cykelväg
Koppling till Gårda Brygga
alternativ A
Koppling till Gårda Brygga
alternativ B
Koppling till Gårda Brygga
alternativ C
Koppling till Gårda Brygga
alternativ D
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4. Kommunal service &
teknisk infrastruktur
Skola, vård och omsorg
Trafik
Bredband
Energi
Avfall och återvinning
Vatten och avlopp
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Kommunal service och
infrastruktur
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSA
Plankarta
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Kollektivtrafikstråk
Statliga vägar
Enskilda vägar
Kommunal gång- och
cykelväg
Kommunägd mark
Grundskola
Förskola
Äldreboende
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Skola, vård och omsorg
SKOLA OCH BARNOMSORG

I Åsa finns det två grundskolor. Åsaskolan är en F-9 skola med cirka 580
elever med en kapacitet på 650 elever. För de yngre eleverna finns fritidshem
och klubbverksamhet efter skoldagen. På skolan finns ett tillagningskök som
även servar Åsa gårdsskola, Frillesåsskolan samt alla förskolor i området. I
anslutning till skolan finns även en fritidsgård. I samarbete mellan skolan
och fritidsgården har man skapat en skateboardpark, inlinebana och basketplaner. Åsas bibliotek finns på Åsaskolan.
Åsa gårdsskola startade hösten 2008 och har cirka 300 elever och 30 förskolebarn med kapacitet för 300 respektive 40 barn. Skolan är en F-9 skola
med tillhörande förskola, vilket innebär att det finns barn och unga från
1 till 16 år. På skolan finns även fritidshem och en fritidsklubb. Skolans
gymnastiksal är förberedd så att den kan byggas ut till full storlek på sikt.
Nya förskolor och eventuellt kompletterande lokaler för skolan kommer
att tas med i kommande planering och införlivas i bostadsområden och
bli en naturlig del av dessa. Idag är koncentrationen av förskolor stark i de
norra delarna av Åsa centrum och en framtida spridning kan vara önskvärd
för att möjliggöra närhet till förskola och ett vardagsliv utan behov av bil.
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ÄLDREOMSORG

Åsa har ett äldreboende, Åsa äldreboende, samt ett seniorboende. Planering
på att bygga ut Åsa äldreboende med ytterligare två avdelningar i anslutning
till det befintliga boendet pågår. I samma hus finns även apotek och vårdcentral. Ett nytt område för seniorbostäder uppfördes under 2011. Området
ligger i Åsas norra del och erbjuder lägenheter för åldersgruppen +55.
Önskan är att man så långt som möjligt ska ha möjlighet till kvarboende.
Det är därför viktigt att i planering av nya bostadsområden satsa på lägenheter som är anpassade för äldre.
FUNKTIONSSTÖD

Idag finns det få mindre servicelägenheter i Åsa. Med en expansion av samhället finns behov och önskemål om ytterligare gruppbostäder och lokal för
daglig verksamhet.
Hur kan den kommunala servicen i Åsa utvecklas?
Genom att kommunen tar initiativ till att:

• I samband med detaljplaneläggning i tidigt skede meddela behov
av utökad service
• I planeringen skapa möjligheter till kategoriboende, exempelvis
trygghetsboende
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Trafik
Kollektivtrafik
Den nya tågstationen kommer att bli ett komplement till dagens busstrafik
som mest är inriktad på resande inom Kungsbacka kommun. Tåget öppnar
upp för ett hållbart regionalt arbetspendlande som tidsmässigt konkurrerar
med bilen. Det blir möjligt att pendla norrut till Kungsbacka och Göteborg
och söderut till Varberg, Falkenberg och Halmstad, vilket innebär förändrade
möjligheter för boende och verksamma i Åsa.
Öresundstågen som startar och vänder i Halmstad morgon och kväll kommer
att börja stanna i Åsa år 2013. Till Kungsbacka bli restiden cirka 10 minuter, till Göteborg cirka 30 minuter och till Halmstad cirka 45 minuter.
Restiderna kan förändras i samband med fler tågstopp på sträckan.
Tågstationen knyts samman med Åsa centrum genom Kläppavägen och
en ny gång- och cykelväg längs med Kläppavägen. Söderut kommer även
stråket via Åsa Villaväg att ansluta mot tågstationen.
Stationen utformas med 100 cykelparkeringar och 200 bilparkeringar med
möjlig utbyggnad i framtiden.
En buss med anpassad tidtabell är planerad att utgöra matartrafik till Åsa
station från Bua/Frillesås via Åsa centrum. Övrig busstrafik är i huvudsak
buss 732 mellan Åsa och Kungsbacka med halvtimmastrafik vardagar och
trafik på helger och kvällar. Utöver detta finns 5 busslinjer som i huvudsak
är anpassade efter skolan och endast går ett par turer på förmiddagen och
ett par turer på eftermiddagen på vardagarna.
Gång- och cykelvägar
I Åsa finns ett relativt väl utbyggt gång- och cykelnät. Utöver gång- och
cykelnätet fungerar det relativt bra att på de mindre gatorna i det befintliga
gatunätet gå och cykla i blandtrafik.
Nya gång- och cykelvägar som länkar ihop samhället med stationen krävs
för ett hållbart resande. Gång- och cykelväg utmed Kläppavägen byggs
ut först och kommer att göra färdvägen för fotgängare och cyklister längs
med Kläppavägen både trevligare och trafiksäkrare. Utökade möjligheter
för gång- och cykelpassager i öst-västlig riktning över Varbergsvägen och
gamla banvallen föreslås (se karta).
En av de största bristerna som identifierats i gång- och cykelnätet är länken
mellan Gårda brygga och tätorten/stationen samt utmed Ölmanäs ringväg. För att se över möjligheterna med en ny förbindelse har en gång- och
cykelvägsutredning genomförts (Ramböll 2011). Utredningen pekar ut
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fyra kopplingar, se karta på sidan 52-53. Dessa har studerats och belysts
ur följande aspekter: stadens karaktär, trafikens omfattning, tillgänglighet,
trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa samt genomförbarhet. De fyra
sträckningarna är inte rangordnade och det ena utesluter inte det andra. A
skiljer sig lite genom att fokus ligger på trafiksäkerhetsåtgärder längs med
Ölmanäs ringväg medan i koppling B, C och D studeras en helt ny gångoch cykelväg mellan Gårda brygga och Åsa tätort. De senare anläggs därför
med fördel tillsammans med delar av koppling A.
Cykel används både som transportmedel i vardagen men också allt mer för
träning och turism. Ölmanäshalvön har på sikt potential att utvecklas för
cykelturism då landskapet är av den karaktär som ofta efterfrågas av turister.
Kattegattleden kommer att gå rakt igenom Åsa. Kattegattleden är ett nytt
turistcykelledsprojekt; en havsnära cykelled mellan Göteborg och Helsingborg genom totalt tre regioner och tio kommuner. Delar av leden planeras
att öppna under 2014. Satsningen ingår i regeringens infrastrukturpaket
och finansieras i samverkan mellan flera aktörer. Ambitionen är att skapa
en cykelled som är kustnära, bilfri och asfalterad, men arbetet med leden
innefattar inte endast vägar och skyltning utan även rastplatser och annan
service. I projektet arbetar man också i nära samarbete med lokala företagare för att få en cykelled med bra service. Utbyggnaden av Kattegattleden
genom kommunen kommer att samordnas med utbyggnaden av kommunens
gång- och cykelnät. I Åsa passerar Kattegattaleden på cykelbana längs med
Varbergsvägen, viker av in mot stationen utmed Kläppavägen och går sen
norrut utmed Ölmevallavägen.
Större vägar
Planförslaget bygger till stor del på att utnyttja befintligt läge för infrastruktur i form av vägar, vatten och avlopp. Föreslagna utbyggnadsområden är
tänkta att anslutas från de större vägarna: Varbergsvägen, Kläppavägen och
Ölmanäs ringväg.
Varbergsvägen föreslås få fler och tydligare, mer tätortsmässiga och trafiksäkra övergångar på flera platser för att öka de öst västliga möjligheterna
till rörelse för oskyddade trafikanter. Torgbildningar och mötesplatser kan
utvecklas i samband med passager över Varbergsvägen vid tex Ica och vid
Hembageriet. Dessa två övergångar är viktiga för ett väl fungerande gångoch cykelstråk ner till stranden och campingen.
I samband med framtida bebyggelse utmed Kläppavägen bör denna omvandlas från en landsortsväg till en mer tätortsmässiga gata. En gata där
hastigheterna hålls låga bl.a. genom att husen ligger relativt nära vägen och
har händelserika fasader samt att gång- och cykelvägar får ta plats. Kläppavägen är tillfartsväg för gående, cyklister, bussar och bilar till stationen och
Kommunal service och infrastruktur
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dess utformning ska signalera att detta är en av Åsas viktigaste gator. Viadukten vid stationen, under järnvägen, är smal och i samband med att nya
gång- och cykelvägar planeras vid stationen minskas bredden ytterligare.
Viaduktens bredd innebär begränsningar i hur mycket områden öster om
stationen kan byggas ut.
Till följd av att trafiksituationen på Ölmanäshalvön inte är tillfredsställande pågår ett projekt för att se över möjligheten att knyta Gårda brygga
/Österbyn till Åsa tätort med en gång- och cykelväg. Som en del i detta ses
även Ölmanäs ringväg över för att förbättra trafiksäkerheten. Syftet med
att förbättra trafiksäkerheten utmed ringvägen är inte ökad kapacitet utan
målsättningen är att kunna förbättra situationen för boende och besökare
som trafikerar vägen idag. Planförslaget förordar en restriktiv inställning
till ny bebyggelse på halvön förutom föreslagna bebyggelseområden och
förtätningsområden.
Större delen av övriga vägar i Åsa handhas av Åsa Vägförening som är en av
Sveriges allra största vägföreningar. Vägföreningen är en mycket viktig aktör
i den framtida utvecklingen av Åsa och i samband med framtida utveckling
kommer vägföreningen att bli än större.
Hur kan vägar i Åsa utvecklas?
Genom att kommunen tar initiativ till att:

•   Tågstationen utgör navet för det kollektiva pendlandet i Åsa
• Skapa fler mindre kopplingar för gång och cykel mellan områden i
Åsa
• I samband med detaljplaneläggning för centrum planera för fler
gång- och cykelpassager över Varbergsvägen och gamla banvallen i
öst-västlig riktning
• I samverkan med Trafikverket genomföra punktinsatser för tryggare gång- och cykelförbindelser till Gårda brygga
Genom att kommunen är positiv till att:

• Region Halland utökar kollektivtrafiken med både buss och tåg
• I samverkan med Trafikverket verka för att Kläppavägen blir en
mer tätortsmässig gata i samband med framtida exploatering
• I samverkan med övriga aktörer genomföra projektet Kattegattleden
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• I samband med detaljplaneläggning för centrum i samverkan med
Trafikverket planera för att Varbergsvägen får en mer anpassad
struktur genom centrum medtrygga passager anpassade för oskyddade trafikanter
• Dela upp Åsas enda vägföreningen i mindre delar

Bredband
Idag finns fibernät utbyggt i centrala Åsa, till exempel skolan, vårdcentralen
och externa kunder. Fibernätet byggs ut successivt i samband med grävning
i mark vid exempelvis byggnation av nya gång- och cykelvägar.

Energi
Energifrågor rör flera led samtidigt. Det handlar om att minska energiförbrukningen, återvinna så långt som möjligt och av den energi som används
så ska så mycket som möjligt vara ren och förnyelsebar energi, för att minimera koldioxidutsläppen.
Energifrågorna är nära kopplade till klimatfrågorna och samspelet energi/
klimat är högst relevant både på lokal och global nivå. Energi kan ju varken
produceras eller konsumeras utan det handlar om olika omvandlingsprocesser,
men i dagligt tal pratar vi gärna om produktion och konsumtion av energi.
Genom god planering har kommunen som samhällsplanerare stora möjligheter till att verka för mera hållbara lösningar som medverkar till en
god utveckling av dessa energiomvandlingar. Kungsbacka kommun har i
princip ingen egen energiproduktion vilket medför att samverkan måste ske
i planeringen med andra aktörer i energiförsörjningen. I planeringen för
utbyggnadsområden i Åsa är det viktigt att säkerställa en långsiktig tillgång
till förnybar energi.
Kommunen ska i den kommande planeringen verka för att ett mera småskaligt, resilient och förnybart energisystem eftersträvas i planerad utbyggnad
utifrån ett hållbart samhällsbygge, Kungsbackas Vision och miljömål som
tydliggör detta i olika formuleringar och målsättningar.
Fjärrvärme

I nordöstra Åsa finns en panncentral som ägs och drivs av Eksta. Den försörjer lägenheter, skolor och verksamheter i närområdet. Fjärrvärmeverket
producerar i första hand till Ekstas egna bostäder/anläggningar men säljer
även till enskilda villaägare och verksamheter. Panncentralen är byggd som
ett klimatinvesteringsprojekt och ingår i Kungsbacka kommuns klimatinvesteringsprogram med Naturvårdsverket som medfinansiär.
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Planer finns att koppla på vårdcentralen och på sikt eventuellt utöka kapaciteten. Vid planering av bostäder med tyngdpunkt på nordöstra Åsa kan
det bli aktuellt med ytterligare en panncentral. Placering av denna får ses
över i samband med fortsatt planläggning.

Avfall och återvinning

Läs mer:
Renhållningsordning
och Avfallsplan

I Norra Åsa finns en återvinningscentral. Här kan man lämna farligt avfall,
vitvaror, metall, plast, plåt, kartong, wellpapp, tidningar, el- och elektronikavfall etc
Vid nybyggnation gäller generellt att varje område själv ska stå för miljöhus
där källsortering av minst brännbart avfall och matavfall kan äga rum. Det
kan även planeras för att fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial.
Avfallsutrymme bör utformas så att det anpassas till omgivande miljö och
stämmer överens med andra byggnader vad gäller volym, form, färg etc. Det
finns särskilda råd och anvisningar för transporter, förvaring och dimensionering av hushållsavfall i Rapport 2009 ”Handbok för avfallsutrymme”. För
att komplettera befintlig återvinningsstation vid utbyggnad av Åsa samhälle
kan en ny återvinningsstation placeras förslagsvis i anslutning till en plats
där många passerar.

Vatten och avlopp

Läs mer:
Handbok för
avfallsutrymmen

A2020

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är en förutsättning för utbyggnad av nya bostadsområden i Åsa. Därför är det oerhört viktigt att nät
och anläggningar klarar av stadens expansion och att det finns en beredskap
för framtida utbyggnad av VA-anläggningarna.
Vatten och avlopp är till stora delar kommunalt. För närvarande pågår VAsanering där det kommunala nätet för avlopp och vatten byggs ut. Detta
sker bland annat i Vassbäck vilket möjliggör att tidigare fritidshus kan bli
åretruntbostäder. Allt eftersom utbyggnaden sker har kommunen som
policy att också öka möjligheten/byggrätten i de äldre planerna att bygga
hus med fullgod standard.

Avfallsplan för Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund – september 2010

Läs mer:
A2020- Avfallsplan för
Göteborgsregionen
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Arbete pågår med modellering av Åsa och Frillesås avseende vattenförsörjning, spillvattenhantering samt hantering av dagvatten av förvaltningen
för Teknik (2013). Modellen kommer att kunna användas vid framtida
planering och exploatering av Åsa och Frillesås.
Dricksvatten

Åsa får sitt dricksvatten från Fjärås bräcka. Vattenledningar finns utbyggda
i hela Åsa och nya områden kan anslutas till nätet. I Åsa finns även ett par
vattenföreningar, en vid Mossvägen, en i Kläppa, en i Lannekulla (söder
om Vassbäck).
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Spillvatten

Spillvattnet, alltså vattnet från dusch, bad, disk, tvätt och från toaletter, går
till Ölmanäs reningsverk där det renas och sedan leds ut i Kungsbackafjorden.
Ölmanäs reningsverk är Kungsbackas tredje största reningsverk med 8
000 anslutna personer från Åsa och Frillesås samhälle. Reningsverket har
kapacitetsgräns vid 11 000 anslutningar, därmed möjlighet att ansluta ytterligare cirka 3000.
Reningsverket är utbyggt för biologisk kväverening. Det renade vattnet leds
ut i havet via en 820 meter lång utloppstub i Kungsbackafjordens mynning. Slammet körs till Hammargårds reningsverk för vidare avvattning
och hygienisering med kalk.
Brandvatten

Brandvattenförsörjning byggs ut enligt konventionellt system i samband
med kommande detaljplaner. Se tekniks arbete vad gäller vattenförsörjning
i Åsa på föregående sida.
Ledningar och pumpstationer

En större ledning går från Åsa centrum till reningsverket på Ölmanäshalvön,
parallellt utmed Varbergsvägen. Ytterligare en ledning går från Frillesås i
havet utanför tätorten. Inga nya större ledningar planeras.
Dagvatten som en kvalitet

Vid planering av nya områden för bostäder och företag får flödet av dagvatten
inte öka till recipienterna eftersom dagvatten innehåller miljöpåverkande
ämnen. Slutrecipient för Åsas dagvatten är Kungsbackafjorden. Så långt
som möjligt ska LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) utnyttjas.
För att hantera den stora mängd vatten som kan samlas vid större regn är
det viktigt att i första hand hålla nere antalet hårdgjorda ytor. Hårda ytor
kan med fördel göras genomsläppliga och mångfunktionella. För att hantera
dagvattnet arbetar Kungsbacka kommun med en dagvattenpolicy som anger
riktlinjer och exempel på hur man kan ta hand om dagvatten. För Åsa har
det tagits fram en översiktlig dagvattenutredning som kompletterats med en
studie avseende översiktlig riskvärdering i samband med kraftig nederbörd.
Översiktligt kan man beskriva att Åsas dagvatten rinner från nordost mot
sydväst för att slutligen rinna ut i Kungsbackafjorden. Från planförslagets
nya bebyggelseområden utmed Kläppavägen är det viktigt att se en samlad
dagvattenlösning som inte belastar befintliga dagvattensystemet i tätorten
med ökade mängder. Dagvatten norr om Kläppavägen hindras från att rinna
söderut av just Kläppavägen och störst problematik med risk för översväm-
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ning vid kraftig nederbörd finns i centrum. Dagvattnet ska hanteras på varje
enskild fastighet men utformning ska passa in i ett samlat system. Inga stora
dagvattendiken ska skapas i Åsa utan istället föreslås meandrande dagvattenstråk där man kombinerar mindre dammar, vattenmagasin, stensläntade
bäckar och kulverteringar för att uppnå optimal utformning och funktionalitet. Dagvatten kan bli ett positivt inslag i nya bostadsområden där det
kan samordnas med parkmiljöer.
Hur kan dagvattenhanteringen i Åsa utvecklas?
Genom att kommunen tar initiativ till att:

• Dagvatten skall hanteras utifrån kommunens dagvattenpolicy
Genom att kommunen är positiv till att:

• Hantering av dagvatten sker innovativt och med minsta möjliga miljöpåverkan.
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Sammanställningskartor
Jordartskarta

Berg

Lera

Sand, grus och stenblock

Radon

Lågriskområde
Område där marken
består av finsand, silt
eller lera.
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Bebyggelseområden

Normalriskområde
Område som består av
berggrund, morän eller
sand med normal-hög
radiumhalt

Eventuellt högriskområde.
Område med grovkorniga
isälvssediment, svallgrus eller
göteborgsmorän som kan
innehålla material med förhöjd
radiumhalt.

Klimatförändringar och översvämningsrisk

Havets nivå år 2100?
Modellerat högsta högvatten med 50 års
återkomsttid inklusive klimateffekt på 1meter.

Risk för stranderosion

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSA

Skyddsavstånd
förorenad
mark
Sammanställningskarta och
Djurhållning
och barriärer
Teckenförklaring
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Kartan visar områden där det kan finnas risk för föroreningar, avstånd till väg,
järnväg och större kraftledning samt djurgårdar i Åsa (2008).
Bebyggelseområden
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Ringhals
Åsa ligger inom kärnkraftverket Ringhals inre beredskapszon. En särskild
beredskapsplan finns utifall att en olycka skulle inträffa - statlig räddningstjänst. Åsaskolan fungerar som uppsamlingsplats men tanken är att om en
olycka sker ska alla lämna Åsa. Kommunen har ansvar för att upprätta en
uppsamlingsplats vid Åsaskolan samt en mottagningsplats vid Aranässskolan
i Kungsbacka stad. Skolbarn och äldre evakueras.

Transporter av farligt gods
Varbergsvägen är utpekad som alternativ väg för farligt gods, vilket innebär
att om E6 stängs av så leds tillfälligt stora mängder trafik och transporter
genom orten. Detta ställer särskilda krav på både utformning av Varbergsvägen men även på vad som planeras i vägens närområde. Hastigheterna
genom samhället är begränsade till 40 och 30 och hastighetssänkande
åtgärder har genomförts. Västkustbanan används för transporter av farligt
gods och generellt bör ny bebyggelse inte uppföras inom 30 meter från
närmsta spårmitt.
Länsstyrelsen i Hallands län har i rapporten Riskanalys av transport av farligt
gods i Hallands län (2012) sammanställt rekommendationer vid planering
i närheten av vägar och järnvägar där farligt gods transporteras. Inom 150
meter ska kommande detaljplaner beskriva hur riskerna är beaktade och
vilka basavstånd som tillämpas.
För att en farligt godsolycka ska ske krävs att ett fordon lastat med farligt gods
är inblandat i en olycka, till exempel en kollision eller urspårning. Vidare
måste behållare på fordonet skadas så att läckage av ett farligt ämne sker. För
brand- och explosionsfarliga ämnen måste dessutom en antändningskälla
finnas som kan starta en brand eller ett explosionsförlopp.
Enligt Länsstyrelsens rapport bedöms individrisken vara låg på redan relativt
korta avstånd från järnvägen. Västkustbanan trafikeras av drygt 8000 vagnar
med farligt gods per år, något som bedöms vara konstant inom en överskådlig framtid. Under de senaste 100 åren har det skett ett fåtal olyckor, men
ingen människa har omkommit i Sverige till följd av transporter av farligt
gods på järnvägen. De vanligaste olyckorna med farligt gods på järnväg är
urspårningar och sammanstötningar
Tåget passerar stora delar av Åsa i tunnel vilket innebär att om en olycka
sker är det viktigt att räddningstjänst har möjlighet att komma in i tunneln
och att människor kan ta sig ut.
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Räddningstjänst
I Frillesås finns en deltidsstation där brandmännen är utbildade IVPA - I
väntan på ambulans. Åsa ingår i räddningstjänst i Storgöteborgs område
men för sjukvård och polis ingår hela Kungsbacka kommun i Hallands län.
Åsa nås, enligt Räddningstjänsten Storgöteborg av räddningstjänst inom 20
minuter. Det innebär krav på byggnadstekniska lösningar om byggnader
uppförs i mer än tre våningsplan. Räddningstjänsten i Storgöteborg är en
av kommunens remissinstanser och räddningstjänstens tillgänglighet samt
brandvattenförsörjning beaktas i framtida detaljplanearbeten.

Förorenad mark
På ett par platser i Åsa finns risk för markföroreningar. Dessa är exempelvis
gamla deponier, gamla banvallen, småbåtshamn, bensinstation, bilverkstäder etc. Risk för förorening betyder inte att marken är förorenad utan att
en risk finns att marken har förorenats av farliga ämnen och vid eventuell
nybyggnation ska marken undersökas och åtgärder genomföras för att
eventuellt sanera marken. Information om risk för förorenad mark finns
sammanställd i Länsstyrelsens MIFO-listan. Se karta på föregående uppslag.

Djurhållning
Det finns ett antal djurgårdar i och omkring Åsa. Djurhållning och bostadsbebyggelse kan stå i konflikt med varandra och rekommenderade avstånd
varierar beroende på om det är exempelvis hästar eller grisar samt storlek
på anläggningen. Föreslaget utgår ifrån att större djurhållning inte bedrivs
inom eller i direkt anslutning till områden utpekade för ny bebyggelse. Se
karta på föregående uppslag.

Översvämning & havsnivåer

Stigande havsnivåer, ökade nederbördsmängder och mer frekventa,
intensiva och långvariga nederbördsperioder kommer att öka riskerna
för översvämning. Det finns mycket forskning kring hur mycket havsnivån
kommer att höjas men råder en osäkerhet kring vilka havsnivåer kommuner
i Sverige ska planera efter.
Vid nybyggnation utgår man normalt från en beräkning av högsta högvattennivå (HHW) som kan tänkas inträffa en gång vart 80:e eller vart 100:e
år. Alternativt av den faktiskt uppmätta HHW.
Åsa är till stor viss byggt på gammal havsbotten men risken för översvämningar vid havshöjning bedöms som liten då Åsa idag ligger relativt högt

Säkerhet

77

över havet. Och även skredrisken bedöms som liten. Planförslaget föreslår
inga nya bebyggelseområden i strandnära lägen.
Centralt i Åsa finns ett större dagvattendike utmed Varbergsvägen. Det förekommer att detta dike översvämmas vilket ställer extra krav vid ny bebyggelse om att flödena av regnvatten inte får öka. I samband med arbetet med
Fördjupning av översiktsplanen för Åsa har ett PM avseende ”Översiktlig
riskvärdering i samband med kraftig nederbörd i Åsa, Kungsbacka kommun”
tagits fram i samverkan mellan förvaltningen för Teknik och DHI.
Läs mer om dagvatten på sid 65.

Geoteknik och skredrisk
De geotekniska förhållandena inom utvecklingsområdet varierar och omfattar
bland annat berg, grus/sand- och lerområden. Inom utvecklingsområdet där
den mesta av kommande utbyggnad planeras består till stor del av lermark
i norra och centrala delen samt i övrigt av fastmark. Mindre partier med
lermark och våtmark förekommer inom fast-marksområdet.
De föreslagna bebyggelseområdena ligger inom planområdets centrala och
östra del. Bebyggelseområdena finns både inom lermark och inom fastmark
med huvudsakligen berg i dagen. Byggbarheten ut ett geotekniskt perspektiv bör utredas tidigt för i förstahand områden på lera. Vissa lågt liggande
områden kring Varbergsvägen kan vara problematiska ur avvattnings- och
sättningssynpunkt.
I samband med detaljplanearbetet får delområdena utredas närmare avseende
stabilitet, sättningar och grundläggning mm.
Viss erosionspåverkan i kustlinjen. Riskerna för jordskred och bergras eller
blocknedfall bedöms i bifogad MKB som små. I kommande detaljplaner
ska skredrisk samt risk för bergras/blocknedfall utredas. Var risker är en
planeringsförutsättning är redovisade i kapitlet Bebyggelseområden.

Bilderna till höger och vänster visar dagvattendiket utmed Varbergsvägen torrlagt, respektive
översvämmat. Detta ställer extra krav på lokalt omhändertagande av dagvatten vid ny
exploatering. Bilden i mitten visar det utlopp för dagvatten som finns på stranden Vita sand.
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Trafikbuller
Översiktliga bedömningar har gjorts av det avstånd som krävs mellan
väg-mitt och närmaste fasad för att klara riktvärdena för buller utmed de
mest trafikerade vägarna i Åsa och som påverkas av föreslagen planering,
Varbergsvägen, Kläppavägen och området kring Västkustbanan. Bedömningen baserats på en mycket grov och generös prognos för vägtrafik samt
Trafikverkets buller-beräkningsprognos för järnvägstrafik. I princip ett
värsta scenario för dessa vägar ur ett bullerperspektiv, dvs full utbyggnad
av alla planerade områden och att all trafikalstring för nybyggnad sker på
Varbergsvägen och Kläppavägen samt fullt utbyggd pendelparkering med
300 platser.
Varbergsvägen
Beräkningarna visar att inom ett avstånd av cirka 20 meter för envåningshus respektive cirka 35 meter för trevåningshus finns i nuläget risk för
att överskrida riktvärden för buller. Avståndet ökar med cirka 5 meter för
envåningshus respektive 10 meter för trevåningshus med prognostiserad
trafikökning.
Med prognostiserad trafik och med 1 meter hög skärm förkortas avståndet
för risk att överskrida riktvärden för buller med cirka 10 meter. Dvs vid en
utbyggnad utmed Varbergsvägen bedöms nuvarande bullersituation behållas
genom att en låg skärm byggs utmed vägen i samband med exploatering.
Kläppavägen
Skillnaden i ljudnivå mellan 40 respektive 70 km/h är cirka 5 dBA. Vid
bebyggelse nära Kläppavägen förutsätts att skyltad hastighet bli 40 km/h.
Bedömningen av framtida bullerpåverkan avser skyltad hastighet om 40
km/h. Beräkningarna visar att avståndet för risk att överskrida riktvärden för
buller i nuläget är cirka 5 meter. Avståndet för risk att överskrida riktvärden
för buller ökar med cirka 15 meter för envåningshus respektive 25 meter
för trevåningshus med prognostiserad maximal trafikökning.
Med prognostiserad trafik och med 1 meter hög skärm förkortas avståndet
för risk att överskrida riktvärden för buller med cirka 10 meter för envåningshus. Med 2 meter hög skärm förkortas avståndet med cirka 15 m eter
för envåningshus respektive 10 meter för trevåningshus. Skillnaden mellan
1 respektive 2 meter skärm är alltså 5 meter för envåningshus respektive 10
meter för trevåningshus.
Bedömningen är därför att med en hastighetsbegränsning av 40 km/h
kompletterade med en låg skärm utmed vägen finns möjlighet med bebyggelse som vänder sig mot Kläppavägen i enlighet med planens intentioner.
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Västkustbanan
Beräkningarna visar att avstånd för sannolik risk att överskrida riktvärden
för buller är cirka 300 meter utifrån framtida trafikering. Med 2 meter hög
skärm förkortas avståndet till cirka 130 meter för envåningshus respektive
cirka 170 meter för trevåningshus. Med 3 meter hög skärm förkortas avståndet
för risk att överskrida riktvärden för buller till 80 meter för en-våningshus
respektive 100 meter för trevåningshus. Skillnaden mellan 1 meter hög skärm
respektive 2 meter skärm är alltså 50 meter för envåningshus respektive 70
meter för trevåningshus.

Vibrationer
Generella riktlinjer vid planering av nya områden

• Den sammanlagda bedömningen av trafikbuller i planområdet är att
det är möjligt med framtida exploatering utifrån planens intentioner
med rätt utformning och skydd för buller. Det är dock av stor vikt att
bullerskydd utformas med hänsyn till reflekterande ljud i området kring
Kläppavägen för att inte orsaka fortplantade bullerstörningar. Samtliga
bullerskydd inom utvecklingsområdet bör utformas med absorbenter
för bästa boendemiljö i Åsa.

I området kring tågstation vid korsning Kläppavägen-Västkustbanan utgörs
grunden av lös lera. Jordarten kan generellt anses vara vibrationskänsliga.
Översiktligt antas hög risk för vibrationsstörningar inom en 100 m vid zon
längs järnvägen. Många parametrar påverkar dock utbredningen av denna
zon. Låga byggnader är mindre vibrationskänsliga än högre byggnader. Vibrationsutredningar kommer därför att krävas som underlag för planering
av bebyggelse i denna del av översiktsplanen.
I samband med utbyggnaden av Åsa station har perrongerna grundförstärkts
dock inte med hänsyn till framtida bebyggelse.
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6. Konsekvenser
Sociala konsekvenser
Miljökonsekvenser
Ekonomiska konsekvenser
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Sociala konsekvenser
Social hållbarhet handlar om människors levnadsvillkor – möjligheten att
leva ett gott socialt liv. Allmänt bedöms demokrati och tillit vara avgörande
för en socialt hållbar samhällsutveckling. I denna översiktsplan syftar genomförd samrådsprocess till att bidra till detta.
Syftet med en social konsekvensbeskrivning är att de sociala aspekter som
kan påverkas av fysisk planering uppmärksammas.
Mål och utgångspunkter med sociala aspekter

En översiktsplan ska förhålla sig till en rad nationella och internationella
mål och riktlinjer. Flera av dessa har betydelse för den sociala hållbarheten
och kan i olika omfattning påverkas av den kommunala fysiska planeringen.
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden som Statens
folkhälsoinstitut har tagit fram. I stora drag handlar målen om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och
demokratiska rättigheter i samhället. De folkhälsomål som kan ge avtryck
i en översiktsplan är:
•
•
•
•
•
•

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad hälsa i arbetslivet
Sunda och säkra miljöer och produkter
Ökad fysisk aktivitet

Andra nationella dokument/handlingsplaner som kan ligga till grund för
frågor som rör social hållbarhet i en översiktsplan är de transportpolitiska
målen (då många förflyttar sig dagligen mellan hem och arbete), FN:s barnkonvention, regeringens nationella demokratipolitik, målet för jämställdhetspolitiken, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, Prop.1997/98:113
samt Nationell handlingsplan för handikappolitiken, Prop.1999/200:79
Kungsbacka har ett antal prioriterade mål som direkt eller indirekt har
betydelse för den sociala hållbarheten i kommunen:
• 70% ska uppleva att de bor i en hälsosam kommun. Med god hälsa avses
fysiskt, social samt psykisk (WHO)
• Andelen kommuninvånarna som upplever en hög grad av trygghet ska öka
• 80% av ungdomarna i åldrarna 13-20 år ska vara nöjda med sitt fritidsoch kulturutbud
• Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka
• Andelen brukare som upplever att de kan påverka sin vård och omsorg
ska öka
• Kommunen har som mål att planera för ett bostadsbyggande om 500
bostäder per år
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NOLLALTERNATIVET

Om kommunen inte väljer att planera för Åsas framtida utveckling är det
troligaste scenariot att Åsa inte kommer att växa så mycket på lång sikt eftersom det i många avseenden behövs samarbetsprojekt och övergripande
lösningar för att öka en orts attraktivitet och bygga upp en fungerande tätortsstruktur. Tillkommande bebyggelse hade troligtvis hamnat i mer spridda
lokaliseringar. En än mer spridd bebyggelse hade inte gynnat servicen i Åsa,
inte bidragit till att öka stationens attraktionskraft, missgynnat gång- och
cykeltrafik och den trygghet och rörelse den medför.
Miljöer som saknar trygghet, attraktivitet och goda möjligheter till rekreation kan leda till högre ohälsotal vilket vidare kan generera högre kostnader
för sjukvård och social omsorg.
PLANFÖRSLAGETS SOCIALA KONSEKVENSER

Arbetet med den Fördjupning av översiktsplanen i Åsa har bidragit till
en ökad diskussion i samhället kring dess utveckling. Privata initiativ och
handlingsförmåga hos enskilda kan påverka social hållbarhet positivt i en
tätort då många aktiviteter bygger på ideellt arbete.
Nedan följer en beskrivning av de fysiska faktorer i planförslaget som vi i detta
tidiga skede bedömer skulle kunna påverka det sociala livet i Åsa framöver.
Beskrivningen utgår från planförslagets fyra huvudstrategier; Ett attraktivt
stråk mellan stationen, centrum och stranden. Mångfald av bostäder och
företag, Åsa ska locka året om och Från bilberoende till hållbara resor.
Strategi 1: Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och 		
stranden

Stråket i dess sociala mening är främst tänkt för gång- och cykeltrafik
även om det i stora delar även går att köra bil där. Tanken är att stråket
ska förtätas med bebyggelse i de delar där det finns plats som exempelvis på banvallsmarken. Verksamheter som passar ihop med bostäder ska
kunna lokaliseras utmed stråket för att göra det till ett starkt och livaktigt
stråk mellan några av samhällets viktigaste målpunkter.
Konsekvenser
• Satsningen på ett livfullt attraktivt rörelsestråk genom tätorten skapar
förutsättningar för ett antal mötesplatser utmed sträckan och därmed
mötesplatser för människor.
• Klustereffekten som blir av ett stråk underlättar för service och andra
företag.
• Samlokalisering av bostäder, verksamheter och service utmed sträckan
gör stråket tryggare alla tider på dygnet.
• Ett tydligt stråk visar vägen rakt genom samhället för tillresande som
kommer med tåg.
Konsekvenser
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Strategi 2: Mångfald av bostäder och företag

Planförslaget anger att Åsa behöver en större variation i utbudet av både
bostäder och företag. För bostäder kan det handla om varierade hustyper,
alternativa boendemiljöer eller olika sorters upplåtelseformer. När det gäller
företag behövs det plats för ytterligare företag och i planförslaget anges
särskilda områden eller att verksamheter ska kunna samlokaliseras med
bostäder utmed huvudstråket.
Konsekvenser

• Fler företag kan etablera sig i Åsa.
• Företag i Åsa har lättare att locka till sig regional arbetskraft när stationen
finns på plats.
• Varierad bebyggelse gör orten mer livfull och intressant.
• Ett större utbud av bostäder och olika upplåtelseformer ökar möjligheten
till kvarboende på orten.
• Fler bostadsområden med olika karaktärer och innehåll ökar valfriheten
och mångfald i val av boende.
• Möjlighet för människor med olika ekonomiska, kulturella och sociala
förutsättningar att mötas vid mer varierad bebyggelse.
Strategi 3: Åsa ska locka året om

Historiskt sett och även idag är Åsa en badort för både turister och boende.
Planförslaget anger att ett ökat befolkningsunderlag borde kunna generera
en utveckling av besöksnäringen. I Åsa möts flera landskapstyper och de
varierande karaktärerna innebär ett stort utbud på rekreationsmiljöer i
tätortens direkta närhet.
Konsekvenser

• För boende i Åsa är vardagslivet och dess fritids- och rekreationsmöjligheter troligtvis en viktigare fråga än turistnäringen.
• En utveckling av rekreativa miljöer som strandpromenad och motionsslinga är gynnsamt i flera sociala sammanhang.
• Stranden och delar av strandpromenaden bör vara tillgänglig för alla
människor– barn, vuxna, gamla, personer med funktionsnedsättning.
• Nya och befintliga platser utvecklas och förbättras för att kännas mer
livfulla och trygga och till fler mötesplatser skapas.

Strategi 4: Från bilberoende till hållbara resor

Strategin innebär att man ska försöka få så många som möjligt att använda sig av den nya stationen när det gäller arbetspendling. Förutom
själva stationen och dess närmiljö så prioriteras ökade möjligheter för
gång- och cykeltrafik. Väginfrastrukturen förändras med övergångar vid
centrumområdet för att minska vägens barriäreffekt.
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• Fler invånare i Åsa innebär ökat underlag till kollektivtrafiken om
bebyggelsen är samlad och lokaliserad utmed kollektivtrafikstråk.
• Lättare för Åsabor att tågpendla till regionala arbetsplatser.
• Satsning på gående och cyklister främjar folkhälsan.
• Satsning på gång- och cykelvägar leder också till ökad trygghet och
säkerhet för de som färdas till fots eller med cykel.
• Ökat resande med gång- och cykel bidrar till fler möjliga möten mellan
människor och är socialt befrämjande.

Sammanfattning av sociala konsekvenser

Sammantaget bedöms att nollalternativet innebär fler negativa sociala konsekvenser i jämförelse med planförslagets mer sammanhållna bebyggelseförslag.
Att kunna få så många som möjligt kan gå och cykla mellan målpunkter
är viktigt för ett hälsosamt liv och en samlad bebyggelsestruktur gynnar de
sociala faktorerna som finns i en mindre tätort

Miljökonsekvenser
För att förstå och kunna ta ställning till hur miljön påverkas av den här
fördjupade översiktsplanen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.
Denna redovisning av miljökonsekvenserna är endast ett koncentrat ur
tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning
Fördjupning av översiktsplanen för Åsa
Utställningshandling
Koncept 2013-05-14
Utställningstid XXX - XXX

Mål och utgångspunkter med miljö aspekter

Miljö omfattas av en mängd olika mål för att uppnå en hållbar utveckling,
hushållning med resurser och skydd av natur, kultur och friluftsliv. Allt finns
sammanställt i tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning.
När ett samhälle växer ökar även belastningen på miljön. Trafiken ökar,
avloppsutsläppen blir större, fler bostäder måste värmas upp och ny mark
måste tas i anspråk. Bedömningen av miljökonsekvenserna koncentrerar
sig på den typen av övergripande effekter på miljön.

Läs mer:
Miljökonsekvensbeskrivning
upprättad i maj 2013

NOLLALTERNATIVET

Ett nollalternativ innebär inte att Åsa inte skulle bebyggas framöver. Om
kommunen inte väljer att planera för Åsas framtida utveckling är det troligaste scenariot att tillkommande bebyggelse troligtvis hade hamnat i mer
spridda lokaliseringar. En än mer spridd bebyggelse hade inte gynnat hållbar
utveckling i Åsa.
Stationen kommer att få en svårare tillvaro i en utspridd bebyggelsemiljö
eftersom fler troligtvis väljer att ta bilen till stationen om man bor långt
ifrån – och har man väl satt sig i bilen är det lätt att fortsätta i bil hela resan.
Konsekvenser
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Får stationen inte tillräckligt många resenärer så kommer tågen inte fortsätta
att stanna här på sikt.
En utspridd bebyggelsestruktur kräver mer bilåkning/skjutsning till ortens
målpunkter som skolor, affärer och idrottsplatser än vad en samlad bebyggelse kräver.
Nollalternativet skulle främst påverka miljöeffekterna av ett fortsatt stor andel
bilåkande och att denna utvecklings skulle fortsätta med effekter för både
luftmiljö, klimat och ev. framtida kapacitetsökningar på väginfrastrukturen.
Utbyggnad av väginfrastruktur tar mer obebyggd mark i anspråk.
PLANFÖRSLAGETS MILJÖKONSEKVENSER

Miljökonsekvenserna av en utbyggnad av Åsa bedöms som förhållandevis
små. Miljöfördelarna med Fördjupning av översiktsplanen i Åsa är i korthet:
Strukturerad och planerad utbyggnad av Åsa
Större andel pendlare än idag
Utbyggnaden av gång- och cykelvägnät
Värnande om viktiga natur- och rekreationsmiljöer, t ex stränderna
Den huvudsakliga negativa konsekvensen av en utbyggnad av Åsa i enlighet
med översiktsplanen är ianspråktagandet av tidigare oexploaterad mark. I
första hand är nackdelen att produktiv jordbruksmark tas i anspråk, i andra
hand att naturområden med natur- och friluftsvärden tas i anspråk. Att
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk är den enskilt största negativa
konsekvensen av en utbyggnad av Åsa. Andra negativa konsekvenser som
t ex byggande nära väg eller järnväg, i anslutning till kulturmiljöer, där det
finns risk för förorenad mark med mera förväntas kunna mildras genom
fördjupade kunskapsunderlag i den efterföljande planeringsprocessen.
Sammantaget görs bedömningen att genomförandet den fördjupade översiktsplanen för Åsa bidrar till en hållbar utveckling av Åsa.
Brukningsvärd jordbruksmark påverkas negativt, men ianspråktagandet
bedöms som nödvändigt för att skapa sambandet mellan den nya stationen
och nuvarande Åsa tätort samt för att skapa förutsättningar för ett hållbart
resande. Inga riksintressen bedöms påverkas negativt. Förutsättningarna
för att klara miljökvalitetsnormerna för luft respektive vatten bedöms inte
försämras.
Sammanfattning av miljökonsekvener

Sammantaget görs bedömningen att genomförandet den fördjupade översiktsplanen för Åsa bidrar till en hållbar utveckling av Åsa.
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Brukningsvärd jordbruksmark påverkas negativt, men ianspråktagandet
bedöms som nödvändigt för att skapa sambandet mellan den nya stationen
och nuvarande Åsa tätort samt för att skapa förutsättningar för ett hållbart
resande. Inga riksintressen bedöms påverkas negativt. Förutsättningarna
för att klara miljökvalitetsnormerna för luft respektive vatten bedöms inte
försämras.

Ekonomiska konsekvenser
Målet med Åsa är fortsatt tillväxt och att den kommunala servicen ska
bibehållas och utvecklas. Tågstationen kommer att stärka orten i regionen
både för företag, boende och besökare. Centrum ska stärkas och ge plats
för fler företag, mötesplatser och bostäder. Utvecklingen av Åsa styrs inte
enbart av planer och beslut i kommunen utan är i högst grad beroende av
regionen som arbetsmarknad och bostadsplats för att nå tillväxt.
NOLLALTERNATIV

Nollalternativet innebär att det inte finns någon fördjupning av översiktsplanen. Varje förfrågan skulle då prövas separat, bli mer osäker och tidskrävande. Risk finns för mer spridda lokaliseringar och att områden placeras
utan hänsyn till helheten vilket leder till en utspridning av orten. Mindre
medel går till gemensamma satsningar. Incitament för att göra förbättringar
vad gäller infrastruktur och andra gemensamma ytor och anläggningar blir
mindre.
Det är oekonomiskt att bygga ut teknisk infrastruktur som vatten- och
avloppsledningar till utspridda och glesa områden vilket innebär att nollalternativet troligtvis innebär fler enskilda vatten- och avloppslösningar.
PLANFÖRSLAGETS EKONOMISKA KONSEKVENSER

Intentionen med planförslaget är att bevara Åsas karaktär och koncentrera
bebyggelseutvecklingen till nordöstra Åsa. På så sätt håller man ihop samhället, möter stationen och bevarar samtidigt de delar av Åsa som är del av
ortens attraktion; havet, kusten, det pittoreska småskaliga landskapet och
naturen. Fler företag, fler bostäder och fler turister förväntas till orten vilket
ger positiva ekonomiska konsekvenser.
Planförslaget föreslår fler bostäder och ökad variation av upplåtelseform,
vilket ger fler invånare och större skatteintäkter vilket behövs om den kommunala servicen ska bibehållas och utvecklas. En viktig del i planförslaget
som påverkar de ekonomiska konsekvenserna i positiv riktning är att samhället hålls ihop istället för att spridas ut. På detta sätt kan man utnyttja
befintliga system, vägar, vatten- och avlopp, men även service, skola och
närhet för människor till samhällets olika funktioner.
Konsekvenser
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Kommunala investeringar

Kommunen har inte ansvar för vägar i Åsa med undantag för cykelvägar.
Kommunalt vatten- och avlopp finns och är under fortsatt utbyggnad i
fritidshusområden.
En stor kommunal investering är utbyggnad av kollektivtrafiken och den
nya tågstationen samt nya gång- och cykelvägar till stationen och mellan
Åsa och Gårda brygga. För att kunna få tillbaka denna investering i form
av ökade skatteintäkter krävs en utveckling av Åsa som tätort.
För att utvecklingen skall drivas framåt behövs att markägare/exploatörer/
näringsidkare har ett intresse av att investera i nya bostäder och nya verksamheter och att detta medför medfinansiering i utbyggnad av infrastruktur
och mötesplatser.
När samhället växer kommer också nya kommunala investeringar behöva
göras i skolor, omsorg, infrastruktur och allmänna platser. Detta kräver resurser för utbyggnad, drift och underhåll såväl som resurser inom kommunala
förvaltningar. Ökad möjlighet till rekreation längs kusten, motionsslinga
i skogen samt kreativa lösningar för att hantera risk för översvämning vid
kraftig nederbörd är andra exempel där kommunen kan behöva investera
för att få önskad utveckling till stånd.
Huvudmannaskap och genomförande

Inom kommande detaljplaneområden föreslås som idag och som i övriga delar
av Kungsbacka kommun utanför Kungsbacka stad enskilt huvudmannaskap.
Kommunen kommer inte att ta initiativ till planläggning och utbyggnad på
privata fastigheter. I Åsa finns en av Sveriges största vägsamfällighet. Kommunen emotsätter sig inte att samfällighetsföreningen på eget initiativ delas
upp för att skapa mer effektiva och funktionella enheter.
För en önskvärd utveckling i Åsa krävs dock att kommunen är en aktiv part
i utvecklingen av Åsa centrum, cykelnätsutbyggnaden och utvecklingen
kring stranden. Kommunen är markägare i strategiska delar av Åsa, tex.
banvallen i centrum och kring föreslagna torgbildningar.
Utvecklingen av ett övergripande nät för cykeltrafiken kommer att drivas
av kommunen med kommunalt huvudmannaskap som komplement till
övriga cykelbanor.
Utveckling av torg och mötesplatser i centrum genomförs i samband med
detaljplaneläggning av centrum med ambitionen om kommunalt huvudmannaskap för torgytorna.
90

Konsekvenser

Kommunen är endast delvis markägare vid Vita sand med omgivning
varför genomförande av en strandpromenad bör drivas i samverkan med
intressenter och fastighetsägare. Initiativet till en strandpromenad bör tas
av kommunen, likaså ett anpassat bad för funktionshindrade.
Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser

Den samlade bedömningen är att planförslaget medverkar till en hållbar
ekonomisk utveckling dels genom blandad bebyggelse och möjlighet till
verksamheter men också genom en väl samlad bebyggelse för effektivt utnyttjade av mark och infrastruktur. Som markägare i strategiska delar av Åsa
krävs dock att kommunen aktivt verkar för utvecklingen av Åsa centrum
och bidrar till förändring både ekonomiskt och med andra resurser.

Konsekvenser
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